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إلجزائرختاران)):أيضاسارترقولوصح،أراضيهمطكأالجزائروالثورذ،عاما-تورب!لوظ،رو،زودع

تدريجياتجميعماالاوروبيةالعقاريةالاملاكتجميعهوأرو،موتجاريومبعديوماا،يباززراد.جماس!جلفيماض!ة

هذايتركولم،)2!"الجزائريةالاملاكحسابعلى.بالئومؤورتة،بحقهااؤمنة5،ءلهألعالم

هومفتوحاوإحداباباالاللجزائررينالبفيضإلاستعمارهـألى،ةرلمجرفلما!دثاالتاريخانوالرق

الاستعماريةالشركاتأخدتبينما.جوعايهوتواانملا-هـثاالانسانانكما،الجزازوكمأسماذاستعمارية

بلادفييومبعديو"،والازدهارالنموفيالفرنسهية،وتتحدأدوقضهمهالاعماقفيتهزه،نيةانس!أزمةرواجه

الكرمسةزرأعةوتحلأراضيهاعلىتخولي.اجزائرا.العربيةالجزائركأزمة

بالحمضياتوتتجر،القمحزرأعةورحلالخموروصناعةظس،ماحتلالهاردءمنذ/امحبزأئراؤابفيأجل

طاردة،للخصبةالمناطقفيوترتعالموأشيوتسلبالوحشيةوحملاته"بوجو"القائدايامومنذ،.183

الصحرإوي.الجنوبشطريومبعديوماالاصليينالسكانأب!ثعالاسنعمارأخذ،الاستعمارفيالرومانيةوطريسقته

هـنالستعمرونبهقامماكلههذلالىيضافسيلستهوارتسمتيومبعديوما"معالمواتضحتهعانصه

القوميةالحياةمعالملطمسمتحملةدائبةمحاولات.وأشكالهاصورهااقبحفيوفلسمفته

أجنبيةلفةالعربيةاللخةاعتبروايوم،الجزأئرفيالعربيةالمجبزائريعتبرانكسارترفرنسيئلكاتبحقلقد

صادرواويوم،الاحتلالبدءمنذائي،.183عاممنذ!4ح!بض،الاسستعماديالنظامعنوأبلفهمثالأوضح

و.حين،والتفتتالتجزئةفييبقوهملكيالمواطخيندين،!ىهمصاصوفضحالاستصه،رعرفمناولأنيقررا!

ويوم،عملائهمبينمنالاسلاميالدينرجالاختارواص!ادال3!،لأممفيريصول)1بىىنالفرنسى،فيينركنلم

والمسحكنة،الذلةعليهوضربوأالجزائرياضطهدواادجزائرفيأبيدالفر؟يمحمارالاستباسمذطقالذي

املاقمهووسائلاستغلالهونظموا،بالسبابوسلقوه:فقالاحتلالهابدءفي

وقسروه،ضتجة5عيركمىأرفيفحمتروه:تنظيم!.طرؤوسمسصنكثبرأاررتفرمحتا)-بلفوهـماأن"

بكلمة،حاولوالقد.مضحكةهزيلةبروأتبالعملعلىم!لرء.كبيرةبكمياتالخارجالىوأصدرتهاالارووال

بهذاوقاموا،فرنساأجلمنالجزائرهدموأأن،واحدة:4الزأورهذهن9"ألاستعمارالمس!لةالىتنظرأنوي

مهماوسيلةأيفيهفروأيوولمطريقةأبنتهععلىلهدم1رربمدءوء،كبلاد؟،لبلادبالنسبةالاسوأققصجمةا؟ها

سحازية.الاهـسبادىءلابسطمجانبةتكنصادراتتحصرانألى،وصناعتهافسهاطى-عتها

ابناءالجزائروتار،السحلاحالعربية4الكرأموحملتسب،دةتكونالسياسيةالسيادةفحيث..عظيمة

الاسنةمنح!يرايجدوألمجبنثاروا.الشرفةتورتهما!أ"ألاقت!لدر4اد-صاسهالمنتجات

ثاروا.كرامايموتوأأوكرأمايعيشواأنلواوا.!رح-ا،"قيريجول"أمتالرلحمهاالتيالسسى،لسةوتمت

صضطهد،فقيراعزلنثمعبإنهم:التاريخفيفريدةثورةفسلبوأ،فرنساأجلمنللجزائريينألاهاليأفقاروتم

تدعمها،جبارةأستعم،ريةؤوةوجهفييقفانيرردوعائدةشبلترجمة"الجزائرفيعارنا"كتابمن)؟(و)1(

لقد:كلهلهذأيابهوالمولكنهم.الاطلسيحلفأسلحةالادابد؟رنشر،دريس9



ء،.هـء-!أ،ز!،فلكس5.االسيا!ف!،د!داتي!مةديشكوكهمرولمحماانه!،الجمارالبطولطتفهمموعنهمايعبرإلنيالكلمةكازت

11.(والإضظهادالتعذ!بروالعمنشهدواماشهدوافداءارواحهميقدموااني!ملكونفهم،شيئايملكوالمان

از-"اعلنحينرياكصو-وألفرنستمعانيكفيفيوحدهميقفواانويملكون.الممتهنةألانسانلكرامة

تطردهأ)وأقع!ثالمفظاعةلانالروأبةكتابةعنلم!ينقطعولكننانتهمكانتاالانسانيالضميروجهفيل!ينادواالعالم

ينتظرلاابر"اضاؤ!شحين.بالشيالالظلب!فهـ!رأنمئمعنى،الفناءعلىباقدامنا،!سنفهمكوانناغنتظركلا

سنوأت،منذيرقبهاالتيئفرنسالان،الموتغيرهذأبعدتثوراندونا!رنسيونيسفحهاألتيالقتيلإلانسانبة

ميتاتتموتالانوأنها،ماتتقد،الجزائرفيسيماولا.ثائرةفيهالك

تخصعالتيالتعذيبهـنألوأنلونكلفيمسمتمرةمتهصلةوكرامف"أرضه،شيءكلفقدالذيويقبل

لحظةكا!فبتفقدلاج!ا.راءجنالمسهالجزائرر-نلهايحمل:شيءكلهعهيحمل،المعركةعلى،ووجوده

ترها.ويحمل،الانسانبكرامةالايمانويحمل،بحقهالايمان

3كت،سط؟و،الجزائرعنونجانس!ككت،بكتاباانعلىالانسانثورةجديدمنيخطأنفي،تتزعزعلاثقة

(1الجزائرفيءعارزا"ككتابأو،لا!لجغبوأبالاستالانمسانبسةللقيموتوكيده،للانسانالانسماناضطهاد

ؤ-هـحسس.ولأرنو"جه-لةعنفاعاد"؟كتابأو،لسارتر.القيم5لهذالنصروتحقيق،المتردية

ءهـروثائقهجمعالذي"رمثمهدونمجندون"ككتابأوالحقوصاحب،السنواتبلالايامأوتمصي

(1الجزأئرفيملازم)1كقصةأو،الفرنسيينالكتابمنتزعزعهإلا،كالطودثابتالرسالةوحامل،صامد

هفريلبيير((جاالتعذضد))ككتابأو،لنترأيبر.عركتهالؤمنويربح.دمهلهتفقدهولا،الطريقصعوبات

5!اءلىبيت4زصاذج،ألكتبمنغيرهمالكثبرأو،سيمونبهفاذا،والدموعبالدماءالنصرويحفر،شيءبعدشهـيئا

،والننفوسالعقولفيعواصفمنالجزأئرموقفأثارهنصفيرهببهواذل،قويةمنظمةثورةالىليمانهيقلب

العاليم.فيالاحرأرضمائرفيوأزص"نقمةمنأحدثهوماوبوسائلهمالحديثةباسلحتهمؤرنسيجنديمليون

كجانسونؤونسيأستاذأنيتركالامرصعيرن3وليسأخذالذيالنصرهذافيه،اهمانعلى.الوحشية

فرنسا.علىوحنتميةتمردحركةليقود،كرسيه+03+ة!لبعديوماالعالميالضميرايقاطمنلهتمما،طريقهيشمق

وتهرر*بالجزائرألىالفرنسيينالتطوعينأيصالو!م،لمالعلفىالحرةالنفوستحريكمنلهن!روما،يوم

القت!-لفرلضةتأديةعلىالمرغمينالفرنسيينالجنودالمهم!ةفينجحاز"50لاضطهادوتثورثورتهلتشاركه

الجزائر.ف!بوالتعذيبوالتمثيلأمامالعالمفيفردكليضعأنوهيالكبرىالاساسيمة

الفظائعأنالاحرارالمفكرونهؤلاءيشعربدألقدعلىالساكتةالانسمانيةيتهموأن،كانسانمسمؤولياته

لا،الجزائرفيالفرنسمهيونالمستعمرونيرتكبهاالتي.ذاتهاعلىوالانقلابقيمهلتجديدعلىليحفزهما،ألظلم

ليلتهدد،لها3الانسانيةتهددولا،وحدهاالبزائرتهددأخذتالتيالوجدانيةالهزةعمقلندركويكفي

اللاخلقيةأعمالهماترشحهاالتيفرنسا،نفسهافرنسحمابالواقفنذكرأنالعاليللضميرفيتحدثهاالجزأئرثورة

خلقجةأزمةوتعانيبلادها(فيتتردىأنلى1الجزائرفيالعديدنقرأوان،وكتابهافرنسامفكريمنلعددالاخيرة

معانيكلسنوأتخلمرلأبناءهاعودتأنبعدكبرىأقلاممنغزيرةثرةتنطلقأحذتالتيوالكلماتالكتبمن

.الانسانلكرامةوالتنكربالخلقوالهزءوال!ةالفظاظةفيهاإويتهمون،أنفسهمفيهايتهمون،ألاحرارالفرنسيين

كتابضمهاالتيالوتائقنشرواالذينللكتابحقلهـقدانبعد،الامةتلكالىانتسابهمفيهايحقرونبل،أمتهم

،ل-بالاسىرعضأن":رقولوأأن"ث!هدونمجندون"تلكالىبالذكرىنعودانحسبنا.بالعارجبينهمالطخت

رؤديخطيرأعاملاتولفالجزاررديتتبعالتيألاجرارويةفيألاحرارالكتاببعضأفوأههـنأنطلقتالهـتيال!لميحات

للظرأءزتركونحن.قاطبةوالبلادالجينتلىفسادألىموانهى،قذرونانهم:فيهمبملءقالوأحينفرنسا

لجرأئم1هذهعلىالمساعدتكونحدأيألىيت!ورواا!فيهاتموتأمةألىلانتسابهموالعاربالخزيينتعرون

فسى،دلاقوياسببا،فيهاالفعالةالمسلهمةأو،الخلقية.اثامص.نفيالجزائرترتكبهماطررقعنوالمبادىءألقيم

والمنفمصيالخلقيالتوازنانرلى.وضباطناجنودنانفوس،مريضوناننا":سارتركصيحةصيحهـةنسمعأنرلكفبى

.و!ذاجسيمةلاخطارهذابسببيتعرصرهـأنلالديهمالمأخوذه،الراكعةالمحءومةؤهـنساأن.جدأمريضون

يشرببل،فحسبالجينتىعلىأضرارهتقتصرلاالفسادتتخبط،خجلهاوباستشعادديمةالقىهـجدهابا.حلام

النوعهزرأ"نفجرأئم.كلها.البلادليصيببالتدريجتستطيعولامنهالتخلصتستطيعلامبهمكابوسوسط

تبذلالتيالمجهوداتوتعرضالقومىالضمير!خ.((ننفجرأنواما،بوضوحنرىأنفهـاما.غورهلسبر

."مصيرلأسوأ،وخلقيامدنيابلادناننمبيبةلتكوينالمجنديسنالقسس!أحدروأهماننقلأنبكفي

تهديو،أصوالمنالجؤائرفيررتكبماان،نعمتترددالتيالكلماتتلكنقلحيقالجزائرصنالعائدرن

فردلاييحوؤولاألازشازيهلمصيروت!د!د،انشانلكل:هاكالفرثسيالجينتىأفرأدن5كثيرينلثمفاهعلى

."يش!كونمجندون"كتابالىارجع)1(حينبل،"فرنسياألانسانيكونأنالمخجلمنأنه"
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!حيحمينهحء!ححيحيي

الممتازالسنوىمحددها:زثفىم(،لمحماادلآا،،3

...

6191"!جديدالعاممطل!في

و،ار42.ءاوهوعددخاصبأ
!ر!01ء*

العربىالوطنفىالنقدوحألةالجمألاوعلمالادبىالنقدعنمعمقةدراسأت
-!....

..
مختلفة.يةند!نمأذجمع،الغرببلادومىهـ

(لادبية،المفأهيمؤهـويرفيأ(!.ثمثهاركتهأ(الادابإأبهزضأبمممضأزعدد

..المعأصوالعربيالنتأجفيمسمتواهاووفعأ

العربية.إلاقطأرمختلففيو(الدارسينالمقادكبارفيهيسه!

.الانمنذنسختكأحجز

ح!كأ!حح!3عيتخآ

أرويل!أم؟)1("خجوابالالى"كتابهفيووصفهما،وقيص"حضارتهءلىورحرص،نالانسطلضبما!ح!ل

ألاكوامفيهاتتكدلسالتيالجهنميةالسرونعنقصصاطريقعن،لوجودهالصريحالانتهـ،ك!ذ!ءلىيسكتان

يدعونهممناليهاياويالتيالمعتقلأتعنأو،اجشريةأيسهمأنألالىرجوزلا،ل،ألجزائرأب!اءوجودأنتهاك

أحدثكموهل؟فنونماالعذابمنويلقون،بالمننعثوهينمباشرةوسائلرونيملكمابكل،للجزائريينللانتصارفي

،ألابرياءوقتلالقرىاحراقو؟لجملةالاعدلمعن.مباشرةغيرأو

فرنسي؟جنديقتلعندانسانايمنوالانتقامفرف--نجنودوسطيصرخالذيالط!فلأن

المفزعة.الصرؤىتلك2أرىالقاعلئأوفرانبدلااقصئفيجزائرياطفلاليسى،والمأءاءبالكهربايعذبونه

الجزأئريالكاتبعنأنقلبانكلههذان5واجتزىءأوطفلوطفلكطفلي،الانسمانيالطفلهووانمما،الارض

عنخلاصة،"التهدئة"كتابهفي"كرمانحفيد".ازر-اننط

ا!هـوضاستسجوابفيتصطنعالتيالتعذيبوسائلأنواعيىقئوالذيللثمانينجاوزالذيللشيخوان

يفطعند!ابالامتعاضأشعروكم.العربمنءايهم-،ز-"الانميخوخةالنت!و،عينيهاماملبنهلوروتالعذاب

فئتصنيفهاالىدلبيجعلنيحداالولمسائلبهذهالهولوس!وتالانسانلوأحشيةازهامهو،الشعيسةإبائسةا

ؤيمالعالميبرثكمافيهاالثحثلى1و،طرائقفي.الوحنت!يةعلئلانسحان21

علمية:دراسةفيالمتبعةالطرأئقظ،رصاؤيالكهـرباءلتتجولتعر؟ىالتيالمرأةوان

خمسةأس!اليبالىالوحشيةألاساليبهذهترتد---،نألانقدسات3لاكسطهادومز،جسدهامنوخفي

:كبرى.رتحيتالذيجن-فواتفاقالمتحدةألاورمميثاقولانضهاك

ترواىاشارصاأنصزايا!اومن.الكهرباءاولها-االنساءحم،لةعلئخاصةمنهوالعشرينللسهـابعالبندفي

التعذبءعالمطممهلىءلىبهذاوتساءدقصيرةفترةبعد.وحيا،نلثرفهنأعتدأ?لىكلصن

عيس!!لئلا،الليلفيغالبماوتجري.العامالرأيأماموتأباد،هـأنالابلهتقتتمعرحديسثاألسوقهل،وبعد

وعويلهم.المعذب!ينصرأخالخارجفيالناسىالت!ذريبمشاهدن5صوراأقدمهل؟الحساسهةأإنفولى!

باسمتعرفمنضدةعاىويهلضئالمعذب/لمجرىوفيهاأذكرهل؟بأعينهمشثدوها!ونممحصفرمووظمهازورلىالتي

الماءولياقى،ورجلاهيدأهوتوثق."العملياتمضخسدة"ز!ا!جأو،حيردبوجءعيالمهلقشهالذيا)عذابهنصارفا

.الادابدارنشر،ال!ريسوعائدةسهيلترجمة)1(ا!و!األيغ"الفرنسيكىلهاتعرالتيالإلاهونفتومن
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وو-*بعرى.أحدسررابأض!إه311-أبعوا،ساوفي!4يؤخذثم.4كلفيهالتيارلزضشا"رليسهلج!دهعاى

يعمزبأنلادال!ور:دأبةكررر!يءلىوكمعوالمعذبالثخملىمنالنقاهـالحساسةعلىالكهربائيالتياررلموكأمع

بعضوفي.ددؤبركه،نت!"وشفضجا،وثدييهظهرهعضاءوالاواللسانكالاذنين:امرلةأمكانرجلا،المعذب

توة-عوقد.صسمدهصنقطعابالكماشةرقتطعالاحيانألاسلوبلهذاوأشكالىدلوانوهنالك.والثدي!نالتنالىامة

ءإيهى-،بالطرقألحلملادو!-هـأالاركأ!ءإتالضحمةيدأوشناعتها.لهولهاذ؟رهاعنصفحانسضرب،التعذيبمن

.الفؤوسأوبالحن،برغالبايتموهو:الماءأسلوبالثانيوالاسلوب!؟

وهـ3.الء:لاسلوبهوالخامم!لىوالاهـإوب-5طريقعنالماءحقن:شيوعاأكثرهارونثلاثةأشكالعلى

رجايهءإىمعالضحيةبداتوتقأنمنها.وأشكالصورانينتفخوبعد.وتتضخمبالماءالمعدةتمتلىءبحيث،الفم

ا!:!فالى!حيرثم.الاربع4أرصإررمأتوفخووركلالما?لنفينطلق،عليمهبجسدهالمتطوعينأحديلقيالبطن

مث،الارضألى!تجهان3وظهـرورأسه،بكرةبوساطةعلىالحهصلبغيةمراراالعمليةوتصاد،وغىرهالفم

وتكرارأ.را1مرالتجربةوزعادهألارضءلىفجاذبطءيرصى.المعذباعتراف

يعفدوان،بكرسيوث!قاررطاالضحيةيرب!أنومنهارءرىوفيه:النارالسلوبالثالثوالاسلوب3-2

يهـ!ثفيطرفينمنجلادأن.رت-رد،عنهعاىحبلجوبالستأومد،ولويوفتكرهـبءلىمرويجلالمعذب

.تإوأأوقللاحظحتى"لثى"باطفاءرلأخذثم،عىسيمهعلىرالسجادخانيلقيبأن

ا)تووت-م!ب!لمرتىءهـهذهقففانمغدرة،وبعديبللألاحياناكثروفي.ثدثصهأوصدرهعلىالمسجاير

ولجبااخب،أوماجمح!حيادوومحمسوءربالاافظ-.بوتآئجرأأالبنتهذاديرؤص،وكثيرأ.النارءليهرضعوبالبتزينجسده

-صطرفانذمرعندماالازسمازحةالمأل!،ذلعمهتونث-رورألامابلالظزيةالدرجةمنصلأوقالىألتعذببمنالنوع

...!هـذاضحار،معالجهالىالجلادينيضطر0،55فوقها
العر!!كالث.أننااحوهـنالعديداياةىلتعرالتىالوسالك......

..".هـ-،بليهالثانالدرجهمنحرو!الىالتعدربمنالنوع

عنهـهـ-"و)،د!جم-،ز-ةلازوو---،ور-،!طنالاز----ص"ماالكجررمتن1عيدوتوضع11خلفأليدأنتربط!حرى

)بدثماعسصاوئةاصة*حاأإالاصنر-يشاخمرر"لتهدئهلعسسوبهأنهال!فرو-د.ألاظافرتحترقانالىالاصابعنهايةعلىالمشتعلة

...تنطفىءا!ألى،ترقثهـعةالفدمينتحتتوضع

ا)-كمسوتفيبرؤائريألفومائتا،قتيلجزازريللف

التيالمراكز.يبرزازرينوما-و،ادلاعت!الومعمسكرات

-ىءلابراف،أثلاثمائةوصهـالي،التجميعب!واكزتسمئسعر

تثالمنالباقيةيةوالبق،وروراكثزتونسفيجزائري

."الفرنسي!نالج!درحمهتح!نأهولاحمار"بلأالاداب!ار!وراتمن

قضى4ألينابالنسمبةلي!تالجزائرقضيةأن

عميقة.أنسانيةقضيةأيضاهيوانما،فحسبقوكلية

نصسلجزءألانتحملرحدودعنديق!لالهاانتصارز،أنالملائكةزازكالوجةقرارة

وخلاالعرريةالبطولةعنرأئعمامثلا.سبالعرببةالامة

لقضيةألانتمارألىهذايتجاوزبل،الابدأىأالعروبةطوقانفدوىوجدتها

وكرأمته.ألانسانطوقانفدوىالايامح5و-حدي

فدمماذا:لنسائلؤإيلانقفأنلنايحقوههن!

يردأنتظيحوفي!،ا!جزاؤرمزضية!ت،واحمركلالجيوسيسلمىالحالمالنبعمنالعودة

دفعتهالذيالموقفهوما؟ألفخمةاتهمةأزقسهء.

ف-ي!يسمتليعمابقدرليسهم،وانسانيتح!ؤوصيتهابمهمعلوفشفيقمهرجانءيناك

ولي!ون،الكبرىالانسانيةالم!زرةزلكالاصوروء!العيسى!لشمكاانعربيةقصائد

لشعورهمخلصماوانساناالقوم!4لقضيةمخلعماجنديا

ورنعددقدمهمامثلهـناالكثيرقدموهل؟الانسازيالصبورعبدصلاحبلاديفيللناس

الك!ثبرصقدمهماأو-،أنفسهمألاحرأرسييرالفرج

؟العالمفير1ألاجرحجازيالمعطيعبدأحمدقلببلامدينة

بحددإلذي!وأ)ت-ماؤلذأ!-ءلىجوابناان

هـصنوخطش،العرلييةوقض-جمتنابامتناايه،ننامبإخزهائياالادارمدار

سازية.الافبالقيمالخحسسنوهألازسانيالشعور4123ص.ب-بيروت

الدافمعبداللهعبدلمشق*3
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الرصيفعلىتبكيعاهرة،كأن!
الرعيفحذائهـهافىنمضهغ

ألوانبلاتحيا..(حبهاظلتشنق

...والهوانالعارغيسوم!سوى

كالخريف...باريسذابلهة

لشفاهاةورمفر

بيته!ادربللاموأتتفتح

الوثيرالمخسدعفيترميهم

جمونههمفييبقونلكنهم
...قبوربلاموتى

الامواترائحة،تخمق!وحينما

الحياةبشاعةهـنالقلوبوتهمرب
صغيره...صاخنة..لحانة

مثيرهاغنيةفيتدوخ

...الموأتيألسهاذلتمضغ

والطحاة..الفاشستجحافلتاركة.**

...السبكيرالمشعثرأسهافوقتمر

ا!وتجبماياقلبكمانلحمبى

بكرنجهلحمياربقدبفمم!صالعذاب!كا!ول!و!!ر!ه

مدلسىلمحىبحد!
..ورعلقآ

...هناايديكمحسى"أ

ا-لمسلاححروفهامنتقدف

البراحهـ،تملأ-جهةشوقتمسحورفافنهلعارترالى

والزيتونوالتين...هعيالخبزوتأكل

العيونترىان..لحصيتاكلأنترفض*-*
...والسكين4بالشوكىزؤكل

...عميونف!ارىأني.)

المواةالىترنوانتخ!لالتمبتلك

ألا!هـال!ىقمةف!-وقتلممع
قر.رجه..بعيىهـةكأنجم

...حبحيبه..حبيمة

تحاي...تحمفني

تعرفنيالىيباريسىقلبفي

كالالهتسمهرالتيتلكباريسكم
...ألصيعونمفتوحة

الجباهتضيئهد،

الكساءتمنح!لماحروفكم

الربيعصاصحرائ!فيترش
951راتفتحتبرعمماأن:تقول

..والجريمه..الايلثلجوراء

الخوريرفيقبيروت

ه



..محىعسيميييميو.لحهي...عحرحيييشعىلدقههمى..حيييسيحمء.

أ

أ؟ثرنعذث

!ماأ..ه عبه"- خنعيصيها

ربه

عنسومرناراىأثرخاماأ

السابعكفاحها"عيد"بمناسبة

خ:،جرولوم،مخالبماوالنحورللهـصدوريزرع:اخعبعبمايا

وألاطلاالالنهبرينعنوي:الرمبإ"وآياتثرأكمبامجاهب،بكمتصلملمأرضأرم

المجطرلة.عبسعراحاتذعباكم،النأيعلى،يقتهألمعبعبأي

-يمناهشلت-عبيهـغتال،التماجمم.ليلهفيالمصباحلهتكرنرالممبعبأنع

ائبتإةاالارهبعةالامبعتلةالتنماء،الأهبعبةلهتكرنرللمعععبلعم

أ،حاثا،رفتال..مقلتاعاليتأمترنرلاالتبرنفيحرأرم

الحقما،لغتال:عبفتاهمبللجهراليسرفي،لتبم،تتعبهبلمحراتب

...راؤلهوتسحموأهدأفهبكمتنبللمحرأي

.هيمنلشلمف.ص!لم!هف!وأطيا،نجوىودالمكدفيذه!لمهوأتمولمحرأي

الله.ركتال!،المدمم!الجرحلتعصبتنحقلملثحمسىأي

...الجباهص!مرئلهاجدلشقووتلفيما

***

01:ارع!لا***

للحنبيسح.ألاعنباستهإمونبالاهراسنبفيلنتم:امتمبقييا

النبصاصغبعاهها،غرثىبناحبرب.لتبمعمسهتاتسصرهعانالدنياعلىعار

.ألرصاحبأحمهإماء.عليمتلعامب

عباعمب.مليسصتلأمبحثهاممبفي...

.الاههبلسفييحملمإ.غادعبممافمب

.ألاهرأسفييدو:ىاللقمهيسرق،العفةيجلد

أتفهناما،هناوفض...الحرائروطهر
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القضيه؟لهاثفينايخمدكيف...وكلملتأوعودابنادقكمنحشو

كيف؟.اًلكلماتأتفهمل

الشدقية.تحوعحزائرناوفىوسماوأتقمالاروضها.ز
...-..حسع

الصبيه.وت!بى،الخندقيبرد.بطولاتوأشباه،عزأبرأج

المنيه،وتطغى،الموتويصولألاهراكصفيهناكوبنادقكم

أسمخيةاالصبورالاوضوتنطوي،الرصاصوطعامها،غرثى،غرثى

ضحيه؟لمليونطريه.رفاتعلى***.رصاصولا

***

أخوتي:يا

القصيهأختناياعليناعار.جليدخنادكم،باردهقكمخنلد

الو!يه.أختنايماينتمعلهاالمدفعتفنعتهيب

البندقيهرصاصفكلنلمان،يدفئهاوالحديد

البندقيه.تجوعحين.حديدولا

عذارأناتنسجلمانالا!لسي!رابو!رهبالارملنوتذبون...

لجمييلهأءدر.لعبيدارتجاو

نمااارحوقصصاو.دا.و -.-.المبيدالطفيالىموجةلبذلرتصد

لاخيها..البعيدالنترقالى،الشقيقالنترقألى،الينلنوترنو

لابيهماومهادا،الكلماتبجدلنتلهى،هناونحن...

للقضيه!ولواء،ألعاطراتوال!تحابا،1ء، تفهضا

.إلاغنياتوأ...اليكمنزجيها

***فازلاطونصبها،واللعنات

،الم!تهترأت3أمعلى

اليعررو4دمانساكانتولابلابهـاكمأم

القويهالايديتسندلمان:بأريسعلى

لخنلدقلتحرس...النكبماتأمث

.البيارقنر.و*

سر،هباردةالاهراسفيقكموخناد...

السحيهالصبوراوضهاوتحمي0صا!!را!افيو!اد،!3

ا!طريه.الرفاتمةو7-.نر
حر"!ب!شعاكىدالمدورءصتهي

ض!حعه.لمليون

--.لدفئهماوالحدلد ؤمان!لاآنأماح!؟لم!0.2

والحباهالنقالهءدالبعثاأ*!لأمحيو!ا

جنئه.حلوةلهة7في

ال!قسماتءعبودة... أحوتإط.يا

؟"الحرله"إسمهاوعليناللدنياعلىعار

؟رأمل..7ولمجبنينماوجحههل!يسبة"4

السته.أعوامكم

بهيه)الدنياعلىألشمستطلعكيف

سويداحمديروت؟لحميهلوارأفينايهدأ.- كم!

إ

مححور

7



ص!ه!لؤيرقوضضاا

%فلهااربىعبمعبزلمما!!إ

ث!!ي

4ونشر،تالمارفيالقالرعبدارراهبمالمرحومثنبهالذيالقيمالمقالهدأعلى-مادف!ةالمهب!يق-عثرا!

عاللىأ!ئافرهزءدوزحن.13591اب،)أغسط!ى6؟فيال!ارر11؟ع!دهافيالمصربرقى((الرسالة"مجلة

معسعقنع.معسعمعلاتاسعمعامعاتمنيسمعسعنعبمعلما،المعمعمعالمعسعأعء

شبت،توراسبعادعتظلانيسعنعهاولم،الثتعافةانحطاطالثورةبعشهدوألمالذينالشبانيسدلنيماكثيرل

وقد.الدأخلب4بالفتنأشبههذهفان،أستعرتوحروبا((؟رائعةحقيقةكانتهل"-أطفالاكانوالانهم-المصرية

سعلد،الىبلدمسعيرحاونوألفنعهاءوالادباءسعاءالعلكان.حدودهمافي-الروععةغابعةبانعتلسعد":فأقول

يشسععرونولا،وتغربوااوطانمتركواانهمنولا

بجمنتفصل،تخوماتخطواولا،حدودالح!مموزوأانهمفنتك.ولكنها،كانتمافوقتكونأنالوسعفييكنولم

ولو،كذلكالحاليزالولا.أمةعنأمةوتمعزل،أقطار."الصيسعسعموربسعثلقوميتناأ(حطنالانا-الاسعمفمع-

نصالا-مصرغيرفيأنكمشعرتملمامسعسعاالمعسعهذاجثتم"المعربيةيةالسعوه"أسسعمعهبسعاأومنانيدلك

أهـزرياللسانهياللغةوكانت-الاديأسعمعدمحيثكالتنفردانالرأيومعسعلالسياسةخطلمنأنوأعتمنعلى

هـمعان3بعكونون؟حيثسعافيععرهاسعسمعذالىبعحتاجونلا،شسمع-نعاتمع"معرفثربسعيمعاالمعربيةممالامنواحدة

وتمعو)ونوشعوباأمسعاألبسعومتمعسمعونهالذيالهـمعظيمالنتسعقاسعرراارىأنوبعسسعز،ويحنمعتي،اليهاناظرةأو

وعلى.حجازياوشامىو1فلسطينيوذأكمصريهذا.اف!قن5ودتأوروبىمن،كأن!مصرللىينظر

ماالبلادطبيعةولتكن.سوأهالااللفةهيالقوميةأنوتاريختا.حياتناأساسهيألشرقيةالجنسيةانوعندي

يؤعالم-نعلنعلةالبعيدةألاصولولتكن،تكونأناللهيشاءتفمعدنالمأذا-ألشسعقيةمزاياناتمسمدالنظرةهذهوان

ؤهمواحدةلنعةلهمأقوأه،أندامفسعا،شاءتماللمعدم،بعنمنلوالعلم.الغربمزايامنمزيةتكسبناولا-ابعاها

انحدلف!!يمبمتلييع"ولانمممالالىلدا،طالالدقلأنولآحدعلفاألىينفلمىأراليسمهيرومن،الغربالىألنترقورننقلوقد

.ألا-ن،الم!متحلومن،بدو.هاأليههـلمبيلفلأ،للتفكيريعيرلنالشرقيحاولالتغرمنالشرقالىالغربمن

لغى!ةولكل.تصس:"الفا!منصجردأمعتىنتمثلأن.خصائصهيخسرأوجلده

أنعسسعورأوطررتعةالتفكيرفأدمماليسع،وطرأئمعهاأساليمها..-
...معئيولحن-مرهدات-شسعابعليأعترمعوقد

فصيالكلاممفتضاهاعلكايشلمألفالتكبللاسال!بخاضعةألبت؟القوميةفيالرأيوما":فقال،كهذاحديث

لخة،كلابناءويتختمابهرضفقهض،وهن،المخافةاللكاتررشاقيوالاوربمللشحوبهذهبينتفرقتاريخيةحقيقة

نر--مافرقوهذا،أخرىلغةكسعابناءعنويختلفون."؟وأحدبرباطوتربطهاتجسععهماان

وووا،والهنديالازكليزيبينوص،،وألفرنسميالانكليزي

فكيفكذلكألاصركانومتى.علميةحنعيمعةأظنفيماالضيفمعةالمعنيفةللمعو"ياتهذهان":لهفتعلت

والفلسطينيين،،والسوربعين،قيينكالمعرلعرباالانسعونسهعأبحول"-وهى،اأعتاريخيةالوجمعةمنحدبعثة،الحدود

"تحدثيسعميراختلافمع،واليمانيين،والحجازيينفمعل،شئتاذااو،الحديمعالمعصربنت-الحاصرة

."؟للبلادهذهطبائع!معتامعاحعامعنولن،اسعىأالحربوليدةانمعا

الامبرلطوربةفكرةانبل،تسمريباقرنبنصفالحرب

وتاريح؟المحمسعيوأصلنع!".يسعمألن!يأالفراعنسعمعمعاومدني!تمعمولمعل.المعثمعينلنمنرنبنتالاليستنفسهمالاالبريطانية

كبامعج.للشاعرهوالفكمعرةهذهبثعنول2مسوعاكبر

لمدنيةوانها"،أصلهـنبمعذاأكرم":لهفسعلتلمعدالشرقحديثالىولنرجع،هذامنعليناما.

لمديىتكلهالعالموان،للفراعنةكانتالتيتلكباهرةاو،الشرقلهماداناسلاميتانوثمسعافةوحدةهباكسعانت

بادتولكنها-القديمةللحضارةلهذهيعرفمماباكثرمنالرغمعلىقا!مةالوحدةهذهوظلت،منهيعنيناماع

!



أ؟"ص"فشروول.صأءا(لالج!ثهذاولكنيقالقد،الترأبى!يالمدلمحونالاثرألامنهمايبقولم،وأزهـ،رت

!هـ-!ونلإحأدالارتهـأءىلموإوو-4،إلمولاةحلمالانطرربئمنألاللحا"ضرةحياتنا!ىيؤثرانيمكنلاوالذي

اتالعق!تكونانوعسترإهـ،كلفهـجماألاصابععلىهذأأستحقافتعلىوحثنلالعزةاشعارناهو-واحد

بعسدعنهكثيرينصرفتقدللقائمةوالممعابالمعشرصةانألابنفيخجلكريمماالابيكونكمما،ألجليلالميرأث

لبلط،حىاءاكو؟"ءلىو)كف"،نفوسهمفينيهـكادارانوطيبابائهكرمينافيمايفعلوأنلئيماكزأيكون

الءصر.ورذأفيإخرىأممولزرإموو،منالا%بعدولاأعزاذاالالسلاميةقلأو-بئالعررالمدنيةولكن.أرومهتهم

بها؟فس!،،ءلىألالر،حوالى،ألاصيرمألىحاجةوبالاممالقوةألاتفقدولم،تندثرولم،تبدولم،تفنلم-شئت

قيمةللحياةزرىتعودولابهاوتتعلستخاهـأليهاحتىقيماون!كنها،وتستفلدتكتسبوهذهالسلطانوءظاا!ر

انؤ.ا،بكونفامرأصيلمممعىفيئعسعى(؟لتحظذأأ%بعناماوذآلللببكنوزهالغتهامنهابفيماوأبقى،حيهبقيت،دلكعدأ

تأكلىانتبفىص،صلمطتأر؟؟بأررزوإملصأذاالحياةبوجودهصوثرعامل-العربيةحةالمدنأي-فهي،إفةالمخت

ناوهيهات؟جفوز،،ملءوتن،م،صررئحاوتشرب،هضيئاهذههدمالممكنومن،الفرعوزبكالعاملبذكراهلا

وا!طهـلحلأ!الا-هـن!فتهباذأ!لك!ايتيرررودأضهـا5ويرفعالغربيقيمهاالتيالمفتعلةالحواجز

زحنكناأذأبنمالحامو!حيرزا،ألسعيمنبهي!غريانو"،."اخواننلوبينبيتنا

رهـودأنحيقأ)كطسلءتاأذ!بتطاقوحقب،بشيءنحإملاوكسع،يقتنعونالحديثهذاأحدثهمممنوكثير

ألح،لمة.ألطارووركأألامممنلامةفدريسةأسنانهملاىيوكلانويستهولون،شباناأنفسهميرون

.صادللا،التضادورياتضمنورةضوألاحلام،أدرأكهمضيقأوالشيوختفريطأوهنهماتوثيقالغف!"

وأفز،الحىوتنقلعالسعيبمتنعوغها،أوألجماعاتخيسالهلانالمعجزأتعلىالشبا"ببقدرةأومنأز،ولكن

ا"للا،له.صا!لاوصن،العيفتثويأسن،للدنياوتركدمنهس،تنللمجديدةوعزيمته،أعظموجرأته،أنش!

؟اذن.رورجنتىؤلمءاذأ،مستقبلولا،لهصبابالنتكالنوادا.فسيحةواماله،الخيبلتهـبالخط

(لمازفيكقادر!براهميم3؟يفعلعساهذا،وفمقيقدملا

سندلاوهملالاتكنلمالعربيةالقوميةهذهانولو

-ءءء!ك!؟+--صءه!./،خلقانخالقهاانلوجب،والتاريخالحياةحىقائقن5ل"

مليونخيروما،مامونةحياةفيأملالصغيرةللأممفمكلا

جم!اا!لىال!ممبو!فيسبه،بالخلقدولهاتموجدنيافييسعهمماذا؟مهثلاألناسءن

عنويذودوأحقيقتهميحمواأنطوقهمفييدخلوكيف

هـ!تثبأنتستطيعالفرصةلهاتتاحدول"أيةأن؟صوضهم

فلسمطينمليونولكن.وعظمهمبلحمهملىكلاوتلكلهمعليهم

مثلاوالعرلقمصروملايينالشماممليوئااليهمااصيع!ادا

م!!المهـئشبر!وومه!دهـ!راصيلىأنفكتماأنبلادوهذه.يتقىبأسلهشيئارصبحون

ألارةشما.حاصلاتعلىأعتمادهماوجل،الاكثوعلىزراعصة

يى،ت:أ:4ااً!ك!هب،النلاقوضيقة،دودةص!ساادجهةفيهاضاعةوالص

عمبوالمال،الصناعةتغنيهاكماللاممتغنيلاوللزرأعة

نعبم4ءلميخاقيل((الثمالفتةالثلقمةأ)سبعون!ور!لانالحربيةالا!طاربهذهوأخلق،القوةوسرالحياة

*لفوارهاللطيفل!د(لق!وىاليشاعرلانه،موزعةمقسمةهىبقيتماضئيلةصناعاتها
..أنفوذأوسلطانفيهالهاالتيألغربيةالدوليوافق!

تنرارها!طور!لعبدأ!رصافينشاطهاالىسبيلولا،وتنهضتنشطصناعاتهاتدعان

واسوأق،اننترقيةلجلراتها،مصرألسوأقفتحتاذأألا

تنرارهالالطيفلعجدأ!سابرك!القاسمأبوأورو!ادول"!اتشتريانومعقول،لمصرألجاوات

!!قىوا"-لموىءارحأسنوفكن،منهاحاجتنامعنيزيدمااوالزراعيةحاصلاتنا

بهافما،اوروبافيأسواقالهاتجدانيعقللاصناعتنا

وعانتصوردجانيتوجم!الحديثألاقتصاوعلم!عوانما،فيهالتجويدبلغمابالغانصنعماالىحاجة

ومثل،الشرقالىسبيلهاوجدتاذالصناعتتلمالميدان

!5-.الشرقيةالعربيةالبلادعنيقالهذا
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"!عسىمىمححم-محسممى!ى---!صى--محسىمحىحمس!محسيعسهحم!-!سم---محسمعسىمحسى"حم!مىحمسى!سى!سى!سهعسرعىعسىمحص!-عسىكلسث
11

11

11

11

مر.ثسسث11 سثزاسبىثسسث-11 1111111111
كيمبردجالى،"كام"ضفاف(لىبيروتمن(لسفرقبيل ا

مأساةغيرعنهيتولدلنصمتمنرعبهللشاعرفببجسدان،ديهايحلالذيوالجنالبصارةمنهطرفانسوقىداخليحوار

خلقتعيدانارادهالمعجزاتمعادلهوهميةبمعجزاتيسننعيضالحالينكلاوفي.م!رج(لىساحرتجبلهمهزلةمتألهاومجنونالىتحيله

الواقع.

المفجععلىويتغلب،مصيرهعنؤالالبصارةس!الىودكعهارعبهالذيلشاعرالصمت1يتحدىا!خيرالنشيدوفي

خالق.بقدرةلشعر1فيسعفهعلىربهترضبىقدبتضحية،منهبافجع

11

!والصيامالتسبيحبتهموصدىسثتمتيفيبيضاءسثصاضوء--11
واروروالمرمرالخمرةمو!سموجبهتيعنيمسح

تعصبها.التيالتثوكزوبعةسالحيبصارسث.ضحكتما

!،كاإ)سثفافءلىناسكالا!وقوالبرالاسثداءسا*فترقمنسث؟1وماذأ
.حرامدكرهحرام

هـوقوالر.وألاصداءالرمللموجلغلى
عربتهفيتصدأشروشه.ص..."

،حجريسوأد،لثسل،وصمته-؟-ؤالعثسينمشو!ثن

ا!حديد.صدأمن!قةيهالعيشتحكيماألسترحم

الجن،البصارةفىوحلرأحتيفيالغيبخطوطا
الجثمممفيختمرلنسثهاث..

أزرفنث"فمظ(وأرغىالسحبقضوئ!هلواياماعمريونجما

ثمرأث،و!عطى..
.،؟.حنونغمموسثوفساالنارلسانو"،ا

.......

والسمكوكطالصىح!محبرتهؤججزرااالغي!بطسثقوتجاتضوءأبرق(والدخانهالنارلصمممانيحصكيماا

للصمت!اضموانسث!وربماملعونةطرقاوكانتسوداءمبخسثةمن)ينبعا

ضحبىءب!شصمىمحن.لعينساخراصوتاسمعتوجالط.(ماردشدقيها

ودطالجن!يغزل!محمرةأنجموحمى؟تكونمخدفيما!اتعرفأد!تريد.ألزمانرحمفيمابرح!طر!قمم!ا

الحنونتوحكورلما!السثحاصثحكتا
...ا،غريباوجهاجمماربرن3

خاتمااليكاهدى!..

"كام"ضعل!علىناسكاطردق!"هل.وماذأا
..

تريدلماالغيبيطو!عالربصوتأ!نيهفيررهـرطريقصنالرمسلفيلييرسمماغير

!هههه!ا،،"""،("(،"كهفوالهيكل ألعتيقالمقوسساصمبعها

ا

امحس!س!نما!سى-صس!ى--!سىمحسىعسى!سه-!سىع!ى-عس!عسه!س!!سهعىمحسىعسه-.-!سىحمسى!سه-*!ومححم!ى--عى!سعحمس!عي!-محسهحمحى-أ"



عسىأعسى-عسي-حمصمعسهحمسم!صيمحى-عسى-!سىعسممحسى!صىعصى!سىعسى-!سى!سى--عسىحمسى!ى-عسىح!سى-حم!ىعسهحمسىحسىحمسىحمصم-حمسصعهـى-ص أ
ا
11
11

وصدىصوتاتسمعالاالالمنتراه.عيناهاتئنالتيالانثىرائحة،،)،)،"، ح!ح!ع!م
لاذهزلجالصمتكهوفلعرىالشفاهالوعدعلىلختاجص..

.........والمرجاناليل!وتيسشنبتأ

؟صنوجتحولتجدرانهاكلنماللنهرسقتهاليلوذاتواد!ديدأر!صاناوديةمنأ

للشمسخصرةورلدىملءترىإلايداكلهاهمت،ركعت،أتت
.....

البهارشجرةعرومييداكارتحتثم3
--

ا)جاريالعفنيحيلدمي.....

؟إشعارواالخضرأءفيةالعامنلاتثرفللاحوصمتكتعانىانش!ولينما001

......اللعينالساحرداكوعادأ

ا،وجهيعار!،البركانفوهةفيترىألا/بالوحولالمعجونالعفنتبلو؟تكونغدف!ماذاتعرفأنورلدأ

نعالىتحتروالنار.تستحيلاراك..ع..

.،شمتأن،هناظلا

السفوحالىترميهاثمالعيونفيالاشياءيموهلساحرفللاجوستكلؤواأ

-.....م
رئمىمنودحنهحزينمهرجغا1

ل!نيحمىمنا

ودمناردخنةالفجرمسرح!والخليجالشطمقاهي!ها

ا،يثتشيحتىللربعروقتروىحافعاويمسيالافعىيروصالمستنقععلىيطفوأديضلخارومنا
!يبوح..

الابرعلىالجمرعلىيمشىاد!ح
ارىلست-والحجرالزجاجاسنانهفىيعجن.-.

ميىالطريقأرىاني-للظلالىالشمسىوهجكفيهفييضمالشمسمسرحهـن!يا-
مي

والبروقالاصداءاخرسمن،وشللهالةمنهايسعجولحدالونايعزل؟ك-ى

والظنونالعتمةاحرقمن.الطوال!ام!منتهب!!ورقيوالر"ال،افبع،وصحوافوحلبركفي

تكونولنماكانتقبلكأنهامن.....الظ!لفيالمطمورالعفن

الحيبصارةمنأضحكحزينمسهرج.برتقا!وزهرابجضوردظ!لألى

لعين.دسلخرجنلفقوماالعمونفيألاشياءيموهوسلحر......

هنلشرصشتأرأ!

حطويخللديروت!؟-لبهبجلمممتنقعكم!هدىأ ...0000011؟

.المعجسوناال!عصيرتمتصأرا!ا

تمساحمخرترانيالا-طلوحول!
-.

مسممومةشجرةترانج!ألوحولتم!ىتصكإ
إ.

لتمسا"ني،مة..لتفأ ،الجنونيغزل!حيمصم!تهستحيلاك111

حزين؟مهرجاعتيقحلمصسممو3جر

صامتاكهفلالصحراءفيارالث-الذلا!.لحلدهيتقيا
....

سنينمنكنتمممااتعسوألذئابالاصفروالعلقأ

ا

ا

ا

ا.
محسصعهـأمحىحمى!سى-حمسى!سى-!سىصسيص!هيى-!سي-محح!ح!!سمسى-ص!سح!سمعسح!سه!حى---عى!حم-عسهعسىيمىصى-!س!!سىحمسه!حمىمي



يرة-هكأ!حيحححهه!40كا!كاهـ!هع?ص!ه!5كايى!م!-!حيحيحأ!مححهيمح!!كيك!

ونهه.فنءحبظن----

ؤىرهيبخفنسهسنجمفنصثبمسهـنبربأ-

ايريح!!ثىكأقييه!!اعالىبقمكاا-

(أعاملن""للحايئن"يتيحلاانهاساسعلىالمضوالاييتماعالمعترضون*غذطع

.رربت"ابمدنعالالايتادبآياولفبنكماوالعلهبداتهافيحقياةتكونان

هناومن"نسبيمة"الحاياافيييعليالمموايألاييشمايباما،حقائفنمنتناولواالذينالالمانال!سياسيالايآتماوبفلاساةمنمانهاير"كارل

النسبيكبببنالفهيدنبتأتمسارهبمانهايمولكن.العليبونعبنعبسنشحينإلقلذين1منمهو،واكهـقيقب،لتحليلوالسياسةالفيبرقوآايرا

أ*هأنه"*5ارهـللأوءوبينأتنء"7أ،5النانبقفالعيندفيبلادعخداخقيالنئريفةالكلمكياولواانيستطيعوا

اذاءهاويشجل(!فرديالن!نباخ!ءت!ففرديةنيبةقالاولى.المضحدةوالولاياتلهلنفيبلادهخارجببقولهافهـخرج

وا!لهمالفلاسفةبعضعندشاعماوهوالمتنىتركاكجرإجمياتح!فقالمعرفيالاجضاععلم،مانهايمكارلفيهكتبمااهممنوكان

عن!روهيالافكارتصورافيفهيالعلاقيةاما.السموفسطائيون!نوقد،الانجمايالواقعخلالمنالانس!انيةالمعرفةتفسيراو

هدهالعلاقةعنيكئمئنماوبهنرألايفتماعيةوالظوعفالمفطقبينعلاقةيعالهن-ماهئعىهممعيننبراويةمنعولجانبعد-الموصوقبهدا

الحقيقة.هذهطبيعةتعرفاو"الفكرةحقيقة"تتأكدمابقدروغير!!وسوروبمننشبمبمارماكسىمثلبعدهجاءو(منعندمثالببهـةبطريقة

واللافكارالطبقيالتفسيرعندمانهايمبقفلمذلك(جلمنالعددهذافيال!دليينالمفكرينطرإقواصلمانهابمكأدلولكن

نظروجهةعند*جتماعية؟لحقائقيجمدزلكلانالايديولوجيا،الاصماعيةوال!لإتالحياةعنصادرالفكربانيؤمنونالذين

سننحاولالمثقغةالطبقةدامتمابانهالقولالىذلكتعدى،"وانمامعينة.الجباةلهذهانعهـاسيمجردلشيالفكروان

فانهـى!عنأيالصادراؤبالذبذكالااكاربين"العلااك"ؤببيبكفباك1حغذورابآواممانبهبءنمارئنسكارإعمعيصعركانوانوهو

تلهفايعموضيبعياسايآعاى"كليكايديذلبآجيك"نكونانسننعايبتآ(لمهنضوإآنثسفياريانامعهميبتهباي!بنههانهالا،حدا1وفلسذيذ

اد!قاصحاببجانببهاوتقفوتثريهاالصاعدةالايد،ولوجياتبهاادمرقيؤالاجتولع.يعالجهاالتي(لموضوعاتتعددفياخرىواحيانا

تمسشينالحبميةءنظبيوتيهيمهـلنتاهيةذلكتنابثهيالمثبتميبفيالذئنرفيالمهبثوةالعملبياتاوالايبتماعيقالعواميبمعالمنةيتطاب

وغبها.اروكأثذةالأ"بيذ4تكيببن؟ثئا"ؤببيهمكمعالبنذثم،بهاتأاراااارلهيبرية1المنوانبايتحديدثر

ا!-آزاءلازمنهمبحلولالالمانالمثقفينالىمانهاير*جاءلقدر!لمبدائصطىنمانهايمو!دلى.العواملوهذهالفربينالعلاقة

تيسذلاتهتنحاإنالنيديداالسياسئالمجهنيلنوطؤوإنغالئاذإفااليرحببيبنالمرءصنإبإفبالممعبمن(نهو)رى؟لسياسيالعامون

لخ.1..(لاجتماعيةوالطوائفالفكريالبناءمثلالعاملاهميةالىدائمايشيركانوان،والاقتصاديالسياسي

،ميدانمناكثهيفيالعلميةبنيييعممانهامبظارإمساهموادالسياسيالبباءفنمإنقناكيفنالنيبقاتالقبو(ئينتذفببنفيالاذتصاعي

ول،يلاول!4أس!03لأأ9"والمجمعألانسان"كتابهففيانوقال،السياسةبعلماهتمدلكاجلومن.المجتمعفيالمؤثر

اد:إصروحددالاجضمابروالترشيدوا)"ربمببالتخطيطخطوطوضعفيالماديةلطبقية1المصالحصهـودعنسترتةعالتيالاجتمابمبةالطائفة

كت!ابهوفي.الخ...ثقافةالىتراثمنلمجتمع1فيالف!ابطةلمال!سياسةعلمفيالموضوءيةبدهاعلىسضحدداقيهيتف!برها

أ؟هول؟!أه3؟ه!داه3!،أ(،عصرظتشجبعى"لاقائصةالمجتمعفيالردبدةالكاميةالايد،ولوجيةستصبيعالتيوهي

وبحييدظاكبمىماالاترواوله.(لنيديدالافبتم؟محيالبناءالسىوننيبواال.فيهالارعيننلذبةلمينآ1للارهـيفبلفبسماتالمفبتهوعىالاهرافبولط

به.واليدايفكاماةفلسلههلعهيضماالىلهيابفبان6لىتحةانآمماالنعبابإالاعهبامئذالماقنينبالنعبإآكاوبافإمنسهمفعالذفبهوالتعلهمان

قمائبا،راء1(لعهيبي(لمقاتميبفياثماذيبني!رمعناناربنبموالذنب.السجاسيالعاميياهميةفبتبقذالااتهماهبنالعامفاصهاتيببههنافبمن

الاييالوضنىلبناء1معهيفةفيواابصثالمناقننئآمبمضآيبتذقنيبوانالابنمابإابمالعفبامييتتأارالة!ماالاذبيبةللمنفبانببالنسبكاما

"ثن"منيييعايباواناناسنبيبفيالمالناونيا!ياانعلىاليبديدماظذيفييينمأشنهاهمميااوحما*صاهانهايمذاومهيذنفامالمذهبوهيا

.بفصولكما"؟لتابىبخيةالظروف"و"الحرية"و"الثقافة"و(لفكراوالانجماعيةالعلومانوقاللواقع1بلامرمانهايماغرفوانما

طريلنهبآ.معالمعانهابماما.لااطرالامايماعيةبالنيبيوهعتأابيااضنبيفةفرفبمهافيرهفبالاحنتماعي

المترجمءمحدودفيهاالتقدمانالا،لدرجة1بنفستحضعفلاالطبيعيةالعلوم

التيبالايديولبمبآيةسفياءلها(لاحنتماعيةالةرببهنبتتيممهبماشثبولا

!ا((لابخماعيادفكريالبئاء!لمونادريئهيؤلاءنتم!ورانيمكئنا!فالتعلب؟يتركهاالتيالفرصةاوالعلميالت!فكببرقبولثرجةتعدد

البيمبه.لمواصاة

م!م3اأحءم97كلمةترجمةهناائفهـكزيبالبناءالمقصود11(الاجتما!والبناءللظروفالعلميال!قدمخضوعمشكلةاظرتوقد

لكلمية1هذهاستهخدابمعلىالكتابمنلسابقفهـصلفيالكالباتفقوقدهاجمققد،جكمةما!ايمكارلعا!هافلسمفيةم!ثلة*إلمديولوجي

واللفكرعإنمممبانيميالميانآةهاه؟8لكنمابملا

مهنظورعنللتعبيرصلهح1الكلمةهذهاتفوجدالقبعل1هذصتشيئا0!!اا40كالا!7كاأ!هالكتهـحاب*عن

لعنى.11هذلتؤديكذلثهترجهمتهماعلىنهتفقانورأيناكلهالفهكر36!اعامشيكهـاغوفيالالمانيةعن،رالمترجممانهها"*لكالىل
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محددأتبعضصحيحأوصفاتصفانالنظريةهذهتستطيعمقدذلكالبناءمشكلةعلىتقوم(لتيالسياسيةالمصالحهيوما؟والسياسي

صفاتهاالاجتماعيةلانشملولكتهااللامنتميةعيةءطالاجالفئةهدهومكونات.البئاءهد(لتحقيقسيجتهدونالذينومن؟المحتمعفيا!مكري

منعندناالمثمقفينمنكلبيراجزءاانطبعاالصحيحلمحمن،كلهاألاساسيةنسبىؤكريبناءاقامةفيهنتوخولىبمالابديالمط!بمبدا(خذنالواننا

مباتنرفيراومبانسربطريقدخلهميعتمدالذينالموجرةالطبقةابناءلخطرسنتعرض(نناكما،الفكريالجمودمنحالةالىفسنرلمتدينامي

تصبجانذلكفيو،بخل،الاستثمماراتوارباحالايجاراتعاىننتهباو،بالمصالحالسياسيالفكرارتباظطبميعةعاىالطكيدانتقاد

وسيبين،المضقفة(لطبقةافرادمنالحرءوالمهنالموظفينطوائفبعض(لسياسى.النطاقخارجمصدرءلمنبرضدرالفكريالبئاءانا!ر(ضالى

معاندماجااقلانهمالطوائفلهذه(لاجتماعيةللالسسالدقيقالفحصالنظامفيمعينبوضعدائمامرتبطالسياسيالفكراناكدنامافادا

الانتاجفيمباشرةبصورةيشاركون(لذينهؤلاءمنمعينةطبقةلابدكليفكريبرنهـاءنحوالاتجاهانافتراضمنردفلا،ا!جتماعي

.الاقتصادي.معينةاجتماعيهؤئةارادةفيبرتجمثلان

منكثبرعنتاريد"لآبنظرةالاجتماعيةالنظريةهذهاتماموسيكشف()تلمبنانستبينالسياسي-العكرتاريخالىواحدةنظرةانوالحق

(لطبقيةالعلافاتفيالتغيراناذ،المثقفينبينالتجان!سوعدمالاختلاف!كط،"مي!نةاجتماغيهفئةيرمثلوندائماكانواالفكريالبناءءنتصرثوا

وبعضهاطيباتأثيراالطوائفهذهبعضرعلىيؤثرالعصورمختلفوا!ت-كفياسفلومناعلىبالننهـإهـمنتنسعرالتيالطبقاتمناساسا

بالتجانس.نصفهمانلايمكنوبالمتاليسيئاتأثيراالاخرو)كن.وسططريقالى-الاجشماعيكأالفرورةنطاقخارج-تعى

،واحدةقمةاعتبارهملايمكنبحبث(لاختلافمنجةدرعلى(نهـمومع.ديناميكيهاولمشاتيكيهصورةالبدايةمنديأخدالتوفقعنالبحتهدا

التعليمهوالمثقف!بنطوائفجميعبينواحد؟اجتماعيارابطاهئاكانالا،لحددالمفكريالبئاءحملةاليهاي!نتسب(لتيللطبقةالاجتماعيوالوضع

"عايمي.نر(تفيكالاشتراك.للنظرملفتةبطربر!4بينهميربطالذي.المجتمعفييعتحققالذيهوالصورهدهايكبيرحدالى

اركزواالموئدءنالناشعةالاخننلافاتمحولى1،تقدمكلمايميلواحد
ا(و؟*!ازطرؤكأبينللتوورءط-الاستا.نيكيةال!صوراولمنكانولما

ادديا!تكليماساسءلىالمثقفينبينيروحدانهكما،تررقولثروةا،لمكبةعمرفيخاصة،ادثمرةالبرجوازير4تتخذهانحاولتالذي

"ال*-هـاالوسط"بمبداذلكعنعبرتحي!تبفرنت-؟البرجواريه

الفكرة!دهتفسبواساءةمنحىطأأكثرهـظرلميسانهرأييوفيللإضاءكاريركانجبراالضادعةالعبارةهذهوؤوردءأ؟دالأ،الاءأ

د؟هدمضلتمامايختفيالأج؟ماعيوا)وضعالطجةرباظبر،نوالقولالألايركونالحلاناذ،حلا"نهااكثرالحينذلكفيالحقيقيالفكري

خاصةيتميزالمثقفينبينالربطالجديرهـفيالات!إههدااى.التعليم؟إببال!ني؟لاخطاءنبينانيحبال!م!ببولهذا،ديناميكيهصورةفي

بايجادوذللث،صورهاشتىفيالمتعددةنكويسنهابعئاصريحتفظبان.الاجننماعيةللمشكلاتحلاييتحاشاهاان

ؤوتها.ؤيهتختئراناكأصارعةالازجاهاتانسنتطبيعمتجان!سوسطالاهـ-،للمختلمفحسابيامتوسطابيسالحقيقيالفكريالبناءان

ظ!قعلى-الاصلطبقوصىورةحيصراعاولهمنالحديثوالتعليم.نثبهتمجردالىلاتجهكذلككانولوالمرلمتمعطبقاتبهاتحلمالتي

ؤ-جماغبيروالذيبالحكميتمتعالذي(ابىرجو؟زيأالراهنالوضع

--------صحعى.ولكن.السواءلمعلى"اليسار"و"(ليمين"هجوممنمكاسبهحماقي

علىيقوآانلابدالصحيحالفكريفالبناءذلكمنالعصعاىالامر

001.ةالثقافيةأ!كاسبباوينضفعيحتفظان،تقدميادفعايشكلسياسيوضع
يلادابدار4!سرمن.السابقةللعصورالاجتماعيةوالطاقاتالمتراكمة

...الفطاعاتاوسعالجديدالئظاميشملانلابدالوقتذضوفي

!ليكلارثواوينحتى،الجفنعفيطبيعيةجذورلهتكونوان،(لاجتماعحيةالحياةفي

للظصوفطالخاصالانتباهالىالوضعهذاويدكلو.يتمانللتعيريتيح

مغتبةلكلزينة"!ت،"كدمنيالاءتبارفينأخذانلابد؟ننا.الحاضرةالتارل!خية

ماهولتحد/بىدائمالدكرهماوانوالاجت!ماعيالتاريخيبالمعنى"الا!"و

ثثمن.قضيةايازاءممقنالشىوماضروري

.لف003قبانينلارقصأكالمجةهـ-علطبيعةبالنسبةدائماالمحساسةالتجريبيةالنظرةهذهمثل

بر-ل،الوسطىالطبقةيدعلىتتطورانلايحتمل،وكليتهالدينامي!

.لق003السه/اءلىقالتثابتبوضعتتممتعولا"نسبيا"طبقيوضعلهاليسؤئةتنميها

الىالمزاويرةهدهمن؟لناريخرراسةوستؤدي.كماعيالاجالنظامفي

ل.ق003نهمدطقولة.مثمرهافكار

ت!ء*-صحدعلىهـبالمستقرةوغيرنسبياارللاكلقيةالطائفةوهذه

.لق0.1ساعباوء-ن)2("(جفاعياالمرتبطةالمغبرالمثقفةالطبقة""لمجيرالفرير!))

تنماعيةالاجللمشكلةالعامةالخطوطالصررهدافينعطيارالمستحيل

.لق25.أسائتلي.كنلانئاور-هاالتيالمشكلةلان،المثقفوجودمنتنشممأالىقي(لصمعبة

يتءفهاتياالوضعجوانبلبعضالتعرضدونجيداخ!لىاورر!أغان

-خماع!ب!ةالاجالطبقاتنظريةتوجههالذيالاجتماعوءلم.الم!قفوى

*دهبدارطهة-االمثقفينان(د،الظاهرة5هدجيدايفهمين،فقطالاقشصادية

ومع،لطبقهملحقاألاؤلعلىاومستقلةظبقةلايمتمكلونلنظريرة1لهذه

؟(23.بصسبيىوى

5هأحةاالألا؟كاا؟ةيص!14اس!أ+اأ12+!؟كاأترجمةهناالتعبير)؟(

معينة.لطبقة،؟نخشسحباكيا!ةب!اويعني
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---"ؤ)ظ،ععهإا.فافي!ملىتكهإنإال!ننإ"المظعلمةالطبقةآ)و"المالنإهعىمىالمنمتممإتيتنبمقالتعم،اقىصارمحةوالاتعباعاتللاعداف-ةميقإ

.الاملاكئوهئمعالايعيولوجيعمحدود-الثعإاظيباعأهمايرمإنإبقعر-إالمعىذا.رظوماى.واسعإظا!

عسب!-،،لنع!فيفياعةظهاهميصمعاللنهإالصعبهمالمجتمعوصطوفيلتأثيعإيخضم"المكهمسمإ(رإربتإيا)ابرراتقهـزرأ.معإنظلإةبظروف

إل!*!ةأ،?،لعأتتوجههالذيالاجتماععلملايستطيعف!ئةتنشأعميقاالذيالشخصزجدبينما،الاجتماعيالواقعفيإلمعارضةالانجاهات

الش!!و،الاجتو،عيالوضع!انذانومع.دقيقافهمايفهمهاانوحم!انحوتعلي!مهيوجههولا!ل!تناجالاجتماعيةالعمدةفيمياشرةيشالىك

3!؟؟تالأال!!ت،بينتقعأنهافرغم.تمامايميزهاانيمكنالفئةبهذهبدقةإكصرفو،لطبقتهالعامة(لمعارفتشربالىيميلةماسالاجالكل

وببه!!لانند!ش،!فراغؤيمعلقةانهاطبعماذلكيعنيولاوسطىطبقةلانشكل.المباشرالاجتماعيالموقفهذاوضعهاالتيالظروقءتأثبرنحت

الر-!ا(ف،لهفهةهكغإظفةمكههإالعفسعلىبل،(لاهإتماعيةالمصاثحالعفلعإالنمإعاطانالصعيثفالخعنإعنااإيرةالحهـعإائأإأكترتإمن

تحههـر؟لظكبالنإبنعترودكإاخنلانحهإبازعياع.الأعإتماعيةالحيائتحونويهاظحدهظدامحددثطبغفعإىلايأإظصر-السابعإالصعإاراتعبمهععر-قيها

ا)-!،"أكادكاعؤف!(ءلحشء19فيتنقلضاتوالىالاختلافينشأالمثقفينفئاتعنهاطبقةلايلاننتعيلمحعةبه.نقوموانماالببقرجالمثلقادوتر"جتماصجمحا

،؟تلى:هندرالفردعإرشاهو،ببمنإهويهإبطكنمادعبعمالئباتإهإالمستوتمطىنإمتزا؟اع.تإاعظاجظماعهمنعإاثظمنظأظعظاغهاكما،ثمرحعالىابإظمإيمة

المتصارعة.اك"!دةالالجاهاتفيكثرالحديثالعقلوحدةجوهريبشكلالاجت!ماعيةالحقيقةهذهوتحدد

حص!ورعرليننهءكإألانمظاهإعملعنغهإ،يكلركزغالعبيغإهولاءاننجعوبينمامصدتإدااومغلفاليسنه9كمابالعإاتالعيندبإائمنفنإذعلىلايمظمدالذتإ

(افيء-!نفيمعينوإسماوبمعي!نةبطب!هةالمرتبطينوالمقاولينالعمالمثل)-،دائمزواجههالمصيرورةمند؟ئمةحالةفيمرندي!نامي!لولكنه-

.حمعيه!-،الم!هيئالاجخطمحيبوضعهممحددةنشاطواوجهنطروجهاتنووالفئة!ذهعنتعبيرذاتهاالانسانية(لنزعة(نبل.اربرد!!ةالمنتماكل

في-كيلاشصالذيطبق!نهماثاروجودبجانب-المثقفيناننجد،حاسما.ا!فما!اا!ءرلة

(!تخ!!--ووج؟!5!كلتضمالتيالثقافيةبالبيئةنظرتهمفيمحدودونالمجقةاقن،الثقافةتتعهدادةيوووك!النبلاءطبق!ةكانتوبتول

ك--تب!إذ3،!!بالطافن!دائماالاجتماعيالوضعهذاويدفي.المتعارضة،الوجوهمنكثيرفيبالطبقةامقلياألارتباطجمودحمطمت!دالجدربة

وآهـىكأر،:يخةتعت!رالتيجةالاجتماعالسياسةتطوير(لىالمثقفينكباريكنلماليرجوازي"السيطرةعصرحتىالثقافيةالرياةمس!توى؟نالا

ما!"!خلاال!وهذا،دينامياالمتصارعةالقوىازاءخطتهمينسقواان.معينةبطبقةالارتبماطعنحاسملمانفصالاانفصلورر

/؟ؤكو!نلالىحأئد1الوضعخلالفيالنظروجهاقصح!بحثفييحثشقيئ،ذ؟تاجتماعبةجذورالبدايةمنذ(لحدرخه4لالبرجوازوكمانلقد

الدينامحإ.افياد(الاهإرالبمغزننةعالامنتاأعدفإنإهظاصعإممنالبمضكاامفبينما

،!9-3بر،إ!لثقاقي2الارتباططريقعنوخاصة-كذلكتحققوقد؟لطبقة"كممنياسنخدامالشائعمنشكان.ارم!ليمهوراسمار،ح!كل

:7-،ءبةءوإلات!جاهاكنصننىالكليللمةوفالمباشرالفكممنهمهبم؟لقلة

"غزأ-الذيالمؤقتالنحالىرغمالظهورمايعاودكنيراالديناميالفكريا1اااالمااا11ااار

نعالجه.انعلينا!ب!ملاثبوءجمفاسمهاتم!يمف!اهـافمل*

ووس-كؤ+؟-9اعون،ن!ي!ىجال!يار!لمبيالاثرقاطعاتأيهداالاق.نأكدوقدااااااااراا1ااا00

ونفي/!في9اذ،محئ!فيادأنيصفةولصبدةاستقرارهموعدمآ،ثقفبنمارو!ىعبووموفاصخصاللى)يابر

تأكألإضوارصكدسعيالىيا(لم!،وؤةالفئةالخصومىوجهءلىمافترةفي1111111ا111111111

كةنأ5.برتصصاتئه!زبسا!صعيورءلمىيبقى-ويتمبعجمأاالئوسطالتعاطفقرسعتتفيا!صكأ!بعلىوصىءتهـفيلربا

معن!ا؟زر*ء"وواوالامسدنفنرياتحنإيقياللاالتعصسبجانمإفيقرارمه..ء6ةىملىاه.هعلىالنعاوهـ

الغد.ظرياتمنواحدجانب015اضبا!وصسؤص005علبرنمثى

كثماشقي*ل!فيالمنغيوالمثقفةالطبقةبا!فعلىطريقاقفللم!ملوسطسلكتهم!مختلفة5.3فىوال!هص..،ثبم!ىضل.عبل

(ل!غ--،تلمفمخون!ناخرىاولطبقةالار؟ديالانحياز:اولهما375فىاهمبره.فىومفماوجم!ير

رعة.لمتصااه3ء!!اا!هـصمىه،0لصءاملر!ا

بم-!.اكة!وىأة،دلحميعءالمصاجصماعيبمالعقاكافهعنرسألالم!نيهماكمدالبحثحتمبين"35!اىهـعه!وهيره".،لربمررا

......03الث!3لبؤجمل
أ(.تت!ء،ولمخقفين1وجودهنلابدفهـانه،(لاولىللطريقةبالئسبةاما111111ا11اا0،11155

كائإ-بر"!،لابرتجربمكإكاقيفغال!باولةا.انظاريعإمرعلىالمعسقراتجمييإفي55--+هاه

ا1اااا3شطاها1ا1 انرنع!ايم!م،و.،ن!ييخرلبنقرإف!حمابئلاحممالعكلعىلاتانمنبركولمثقهينعلىلبقفوب!بس!لمثلكا-كا-صصا!بغا!ه

صوم!مكا!الالاير-مةيمودطالعيىللمعاظغإيىالموالةنمانإعطريرارراصافظ

الكروو!!"رفعالمماكض-،بالىالأنإضلماعرنإوروفهابسبعإتحظاجالظى

الى\،خحساب!قبلمننافشناوقدهد(.يثدال!مبيالمتحؤبلصمرجوا!ا!نض.مد!رل!تتم!

*!ررهـنإااكةهمرعإطءلىاكئئإدرةهلإهكئهوئنينكاهإونإدهإبميثاجمصكاكاالمجعإرثم!أمالخاتةميى

-.مو!ق!نظروجهة؟يمعانفسهمتكييفيستطيعونلاذهماصلااليها-

نإوهإ!الئمك!(كإء!كر!اةفإرئإعإحئإثعحتيكانوئالمئتيهإورحم.1نتإاءئعإهـممبظهامحإانىحملظعاأنعهطئإلتإل!اظ

وء؟ب!ط-أنروبطيهق!فئأ*لأ!إنمتر؟بزابدظرين!برتب!نح!ودلتعالمبناعن31!ولهك-5!ىممرءلمبا!3?.باء!ال!!ص)

"أوو!،-أء!ؤنا*1ائطب!قي!هذعكلعيدمجه!مع!بنةبطبقةا!اليبارمراعك!كهءبركالا111ااا1111!إ

إ)سقيومحدم.الطبقة5رهدالاصلييمالافرادثقةءدممنلايعفيهمولكن110،1"5555
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الذيالسياسبمالسلوكاننجدالجماهمريالعملمنوانجاهاتهاالمثقفبنأندماجانمنالاجتماععلممايقولهعلىالوحيدةالعلامهـةهوه!ه

يكونلن-الجماهيرنطاقخارج-اخرىتأييدوسائلعنيبحثوالاجتماعيةالنفسيةبالشصائعىم!ددطبقتو!عنصارجةصقيكأ!ي

فيالخاصالمثقفينوضعيمنعن1حالايعاىهذايعنيولا.ممكنا(لناحيةمن-تفسرالمثقفةالطبقةالىالانتماءوخاصية،انفسهملهم

ككل.الاجتماعيكأللحياةبالغةاهميةذاتاشياءتحقيقمنالمجتمعشخصيتهمثقفايصبحال!يالبروليتارييغيراناحتمال-قىم،ءتالاج

البناءتحقيقمنهيمكنلذي1الوضععلىالتعرؤطالاشياءهذهاهمومنالتي(لطريقةعن؟لحالاتاحدىثراسةمهـجالهناوليس.ماعجمةالاص

نايمكنهمفانهوبالتالي7ا!أهأأحءم!م!مء7الكليالفكريضرورةالىنشيراننريدوانما،هذهالنقةعدمالمثقفيناحدبهاواجه

حالكا.ظلامايكونورفيماالمراقبيندحوريلعبواعلىتدلفهيالحقيقةهذهضوءءلىلتطرفهـيناالمثقفينتعصبفهم

ليبرميسحالبحرالىيلقوا؟نالمرغوبمنكانااذفيمانثعكلاننا،معينةطبقةمعالاساسيالاندماجالىالحاجةمحنالنفسيالمظنعويض

طبقيوضعذاتجماعةكلانالخاصوضعهمعنتنشأالتي(لامكانيات.بهمالاخرينثقةوعدمانفسهمفيالثقةعدمءلىالتغلبوفرورة

سياليةنظروجهةلهاوانلابد-زاداو(و؟حديدهذاقل-تمامامحددالمثقفينبعضريسلكهاسذيالطريقالمرءإستمنكرانوطبيعي

يصبحالمضقفينمعالحالهومثلماكذلكالامرلايكونوحيت.مقررةقطردعنالسلوكهذابئفسيرالالانهتمهناولكننالهلانهايةالذي

و(بىضاءالكليالاتجاهالىملحةوحاجةللاختبرواسعمجالهناكاوالتقصيرهداالىينظروقد.ككل*ماعيالاجالبناءفيالمثقفينوضع

وضععنالناشيءالاخيرالاتجاههذامايوجدوغالبا.المعامالفكري.الاجتماعيلوضعهماستخدامسوءمجردانهعلىالاجتماعيالتطر!

حزبتكوبنالىالجهـماعاتمختلفبينالعلاقةتؤدلملوخى(لمثقفيئللموقفالايجابيةالامهـكانياتعلىطاقاكهيركزانمن/دلا،فانفرد

اتجاهالىالوصولعالىقادرينالمثقفونيظلانبذلكوشبيه.موحداهـرءيحكمانمنخطاكثرشيءولا،فيهالهـامنةالاغراءاتضحية.لقع

وجهـةاكتسابىعلىالقدرةتعبرفهلمعينبحزبيرتبطونحينحتىكليا!راد،،لبعضارتداديسلوكعىبناءمعينةاجتماعيةطائفةوظيفةعلى

؟لحاضرالوقتفيالمثقفينرسالةمنليس1؟احتمالمجرداولععنظرمجردهي(لمثقفينعند"الاقتئاءالى4الحاج"انفهمفاثيورلىو(ن

هوالاختيارحقبالفعلله(لذيذلكان؟هذهالنظروجهةيكونواان4ؤتر،توؤرانلابدوضعفيوحدهمبانهمالقائلةللحقيقةالاخوالجانب

الفترةهذهوزمد.ككلوالتاريخي(لاجتماعيالبناءفهـميسشطيعالمذكيسلسلةانهعلىالتابىبخالىالنظري!مكنالاإ"ممروعلى.ارمقليالا!ناع

الاجتماعيس"النقطة،الت،مل(والبحثمنالمرحلةوهذهبالذات،تجرريببةقيمةللاخطاءيكونانليمكنحتى،والاخطاءلمحاولات1من

ولكن.كلي؟يدلوجيبئاءتحقيقالىالسعيهـهاينطلقانيمكنالتيفيمعيعةطبقةالىلاي!نتسبونالذينالمثقفوناصبحالتاريحوبمرور

علأىتقومالحريةمنظروفتحتالاحقاممكنالا،كونماقرار(تخاذمحاولاتتؤدكيانبدولا.للغشلتعرظالناساكنرهمالمجتمع

ونحن.؟لقرار؟تخاذبعدحتىقائمةنظلانلارداكيالاختيارامكانيةووج!واالذيوالر!رالاحرىبالطبقاتالفسلالربطاوكررةالمثقفين

وجودالىالفكريرةالت!ياراتبينالمتبادلوا!تفاهمالتداخلامكاننعزي.بالمثقفينالخاصالاجتماعيالوضعوقيمةلمعئىاوضحمفهومالى4ر

الطبقاتلافراددائماوالمفتوحة،ا!للامن!مةلوسطى1الطائفةهذهمثلىالارتباهـوووء-المتتقفيننطاقيخارجحتى-لىلسلوكالاولىوا!طر،قة

ه!هظلوفي.نظرهاوجهـاتبجييعالاختلافالشديدةالاجتماعيةالبمئساءنحو-وعيتجبرءنولو-الاتجاهتب!ينو؟لاحز(ببالطبقات(!انت!

الذيالمت!ء؟لمتجددالفكريابئاءافيثصأانيمكنوصد!االظروفهـءالعقابالتطورالىالمهـحتاجةالطبقةانالمعتادومن.الديئاميالفكر

اليه.اشرناهـلموالامراولمنذالمثقفينصراعكانولقد.بتأيبدهمتحظىالىتي

لمرفعالمحاولةوهده.الافكارصواج؟لىالمصعالحصراعنقلالذي

.،*-:جانبانفيهاالروحيالمسنوىالىالمصالحصراع

عنالمكشوؤلأةللمصالحالاجوفالتمجيدناحيةمنمعناهاكانقهـقد

كان(خرىناحيةومن،عنهاالمدافعينجانبمنالاكاذيبنسجطريق

حديتا:صليراد!ورالىارر!ا!ةالمطا!ببعضتحولايجابيةاكثربطريقةم!ئاها

المثقفوناصبحوالطبقات(لاحزابمعتعاونهممقمابلوفي.العملية

ؤصان،ذلكغيرفضللهميكنلمولوالتحويلبهدا؟لقيامعلىلمحادرين

الاطراؤطصداخل(لىالنفاذهيوظيفتهموان.ماحققوهاهممنيحتبرهد(

سأرراصضطاء-".مطالبهمقبولعلىلاجبارهمالمتصارءة
ئاإط-التارلخعةالناحةمن-كبيرحدالىالنشاطهذاووهـر:ين

اللامنتممة.-الفئةهدهورسالممة-مادةالاحالىخاصمةت!ء

دالتوودإطوجهعلى.لقع،المثقفينارمةسلكتها،نيالثانبيةإقةوالطر

الوعي.!رزايتضمنهاالصنيورلممالتهاالاجتماعيبوصفهاواعيةكونهافي

؟لم!دكةللشاعرةحديدديوانا!سءلىشننقررالسياورالمعارضةاواتأب"رفانذل!يخهقق،وحين

..الثقافبيةالحياةلمطالبطبقاالمجتمعفيالواعيالاتجاهمن

ا!تدرربر!يالانتباه،الحديثالعا!!فيالرئبسيةالاتجاه،تومن

فسيتمهكذلكالامركانواذا،الطبقاتكلعئرالطبقيالشعور(لى

!قأدوروىومشكلاز!مالصامالاجمفاعيبوضعهمالوعيمنلرجةالىا،ثقفين5ء!ول
لقد.طبقي!اوعياالوعيذلكيكنلموانف!بهاتكمناكيوالامكاذبت

هذاءلىسياسياموقفاواتخاذهماجتماعيةكداهرةالمثقفينلوضعكان

اندمجواحينكذلكالامركانكمااتأبىبحفيالخاصةتقاليدج،الاسالس

.الاخرىالطبقاتمع

يىتالادأبدأراروتءمحهاالمئالصبمن؟لتيالسمياسةا!ا!انقبحثبص!د!ناولسنا

و.ا!حاةوايو!طفيالمثقفينقدرةمحدمبحثوايبين(نا)حصملو!نلمتقفون1

"هداعهصرنامثلففي.مستقلةسمياس!بةفاءلميةذوييصيبرو(ان!!لى

قوتياوتستمدبشدةمحدودةالصقيةوالاوضاعا!حالمصااصبرتحيث
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تورممطا-ألا!8،ءكماترنهكعها.ء".!الوو!ت!ميئإتحزكةتضم!توور

طبمي!"نكأئولكئ،أ،!صماهـعةلىض!لىةجهـ،ت،بينالنالاقوأسعدينامبا

.-!سلالج!سنهدق1وفد.محادظها؟وبر!خ!!ىإدفانانقضيةهذه

.-،ش،أء.-!.العصصأطتمعتتفقتوويةلخر!بنظرةأئنغوةهذحبعدهاجاءالذي

-صكا--بر"كا""."-.-عء)سيالىصةالتوسظن3هدجعلم!اودة(ن!ي،أذنألجوهريةلةو؟لمستع

!اصفيكاإ*،-ل!!ظشغ-----*!-7--ثيألاتوجداىلايمكنسأبق!منجاهبألسب،سيهأيأقفأ-وربطحية

كا-ع.ص.-.التطوريالخ!هذ؟

ءدهتوجدأن-اخرو!تأي!قأ!مر-أ!يومالمتوقعومن

-دا،نطارعخارجسيالسيشكللخلقستص،هدا!تي؟لديناميةالوسطىالؤئة

أشنوعلمناسمة!رائهاالى!دمر.رم..والام01.ء-...ع-..- .ص.4!مالطألالكريأدبصا!ميتمع4يمكنألحربيهالمدارس

المحكة:اكمفمنلمجقوعةآقوى،اكظثباتحققال!نحدبوج!علىالحزبميةب!ذهـا!ت!!اتمدينونولحن

هـصلىيمنولم.السياوريةو؟"وورفةالمصمالحوخصوصبمبته.نحيزمن

!يةمحتدحوادالهـمتيخللعلآمةصمالا!فلسكيالرحمومز5اصبحن،أن!نبعد،اليومألاضلا؟دسي!شمةتعتبركيفتفهـمأنالممكن

نمضوىالنيالكليةأنثملىةك!ك!وأستطع!ااقي؟رأتبج!ببعوعيعلى

ألاجنطعي!ةإنح!أ!ضوء.رحتأنعامةو"أخاروءالس!باكلسيةألاهعنماماتبها

ا.صتئتسأاق-العصرهذآلروج"بفعا-(لمحنمقمندأموما.المحسوسة

لبززلمفاالرهلح!ؤرنؤسدالاخمررءصهاصصئإلل!جمهعحنإ5التقادةفيضاصابناءنقيم"نا!ظوبووظعشكان!لعب1المدارسىمنكثير

هذهمت!ونتحدمألتي(نعذنعأ!ع!فيممكللأورات؟والجام!اتفياكان1ءسو

افافئلإلقلئرللش!ةقىجمةكائلط!ولار!ءارصص-5هـ!!الذ.ةبئنمتفو!3في!نتدأنمنكأ-ئ!3ولهصالساسهلعلمأ!صورة
ء*.-ءهءكأىشبأبهـ!ويو!اصة-3ورأل!خمرشجهكألطبقيةنحالمءك!فياسال!ى

منسلحعلكلمتماذلاادعسب،دو!لك!..

-..-.-.ألاجت!ماعبالكلمؤ؟ومير"مثلوا

أن!--،دإلىط9يهدلاانديأهـء-!عسيالم"جشمماععلمألمشطاعةوفي

فيكؤرهيغرألمح!ثهوزلضئعةحدئدةطبعة3هـ-سهـاا!ىب5فيا!!ن!قاتيرفي،!أت،فراراتأ!ىنتوصولىا!ريقير!مورنكنهثرارات

وىصيكون،ؤ:ل!*نمذزحظتهايمكنمانادرأكانلعني9واصع!باسىاالمجالى

ليط-9روطبي!كأالضو?؟ى(لقاءميالش!وءىجهمحلىقميمةد؟العالمهذ؟مثل

لعمتادشننرر؟،ضيبلمكميممحؤجئرا!ليل!ألمالهائردص5ددةأ!ء-آنعواملمحنسبكشصفكماا،صنمماعيةئناجب!ة9منالمصدحة

ايلمق-!ودعتر.نهـو،،ألىنيو(نطربرقة،؟لطبق!يئألاحكأم1ءورتكمنالتي

لمءمنكلأالهء*جمار!ب!يضصهاأن.،جمج!أفييا؟لطبنغ!"أ!مالعبا!لاجتماعية

ل!ءوهواكتاثالثالتللدكؤرمحتداعنامامت!صلءالضمر+لكليرلبرجمر5مع!ب!نةتقءنبدخلىتفومأعشا!عنطبرهةاند6(لس!باسةموضوعيعالج

،،"دلمإساتقوميةمنسلسله-والذيألا!ماعيأنوقفبئاءةيكامثةهحدودءتعلىبدورهات!تمد

كىمللاساذزثعةتارنجيةقصتةسءنه،شمحمركزفييكونالذيهوا!ن!وهد؟علىالمنتمكؤكأوضعيستطيع

لالثالحتابوهمتطالزفيم!عار!ص5ؤي!سىأع!موانالس!مياسيالرو3!لىوصووةالأصوينالىينقلان

عصشسلىاتسدسالهمنألاكر---،5هدأوسيلفى.!لاج!ماعيت!لنسب!كاملم!مادراك

موفءحاوانتاريحيالسياسيأنمفكرطب!كةعلىالضوءالبحثفي

أنيعرنشلمحدحمىدثرشعذفىدر!صكهإحر؟م!رصدرمللئ!رص5-رالنظنووج،،تادتاريخمفاهيمبيندائماتوجدالصنيالعلاقاتاكثر

.ء...السياشبة

كتشخعىمصالحدفانهاكلصالحدكانتمهط:نقولهذ؟ونلشنءرو

للدحتورصصرقزثىخلهماه:حلعرالهبؤالمحارلم5تفعلانعليكرح!مذلكقنتلكأوالممطلح!زر!لمكاناما،سياسي

ال!مايةديبا!ضبطوضعكتعرفأنيسجبوأنه،لتحقيفه،ماسعيئا

الكلية.الاجتماعي!ة

ز!أفيلنسانضحبإةصصينماصهـامح!إنجي!0فازش-4ت!لمهاي!مكئلاوأ!وودافالحالمه(ننحنزورتقدوبيئما

بين،النظرووجهـةال!كمبينالبنازةال!ل!ماتفيارحثالممكئمن

ءلما،السياسةبجعلرطالبونوالذين.ا!الحأونطووتماعي!ةالاجالعملية

لأولسوبئممافياررتحهاللاتحلئييهرمأإلصاف!رنعفيسطص5انكارنعنلصمأنطلب!ذاأنعيرلعرقواأنبدلاوالاهدافالمصاييريعلم

.!علممننطلبهانيرمكظالذيأيوصبوادض،يء،!ةالسيابالحقيقة

يعلموإنالؤأعاقيألتنمتريةإن!كائئأتب!!؟لحقبقة،برقانوووالسياسة

ا!ستمادشيز!عررتعيوصرىامإةهضعزس!مز-55ضوءورولىلصمايةا،!("ا!1هذهضوءء؟!م!اؤ--؟،ؤ!معملإ،لناس9
الاجنهنماعي.النشاربركيالموقفاليمركزهم

لوظي!-4رووأئم،أأ*صىبهـذاالس!باسيلاجتماع1عل!يكونن1بدولا

المكةفألنلمطحهكرعةلعليقاضولؤشرنجهيهدرتمحلعا!ىصوصلمجه1(40ت!لمبه-.إهـكنمانرت-(!و؟!؟وع!رءرزأ!ير"تج،طم!ك!روركبكاحسن
ولكنن!ادبر!54،ايرم!قلان!همو،اأ!!+ىلاتالبناز!"؟وولأؤ،تايفق!

.تفس!برء،-نرهـكنصنك!بهـ،وءبءاىنه-يراىرمكن

اوينتم!ر!مي:زرجمكأ
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،ممش*3**!عششيكلش**كلشكلشششكلشهشمممش،ءبرثمهـبر**برءير**بر**برثس?*ءبرء**كممممبر*بر"**ء*?نرير**ءبرث!ممممصمممء?*بر*ير

،"

مممإم

--ع505ححض-بممممم

نم

مبهورةاطفلةاوإملفرحةيرفور!امشالنبصمماء -ممل

!العطوروتؤت-ىالماحنتزقزقوالكصمصمور-ىالح!وسظ- ..روت-ضمما

فمماحصماام!وكمممخى-الجا

هدءلر*فيمجلج!!ضدفعما

.......:.درىاذك!الرضرةر:ءكصثر عالصم!كالحىاتبىتوفرحتيراازممورإرليتوا)لمدو!نفقروو

الصدورفى*نع!لمقىد!ت!مقىلالهكاجتألابجزلىرذاًذ!

الاسىفيهايحزتعم!يانومشرخمالم!إممالل مضسمبفي

د:لمورروحتالزهرسض،،وور

الشعورولمموالتوقوااسوقرووو-مولنمصمهال!كمردمنقطل

لىلمه

*3

لفمعاعكاقح!أار"ش!يأتر!ا
الاصميلعش!دالموخجناحعلىيمومص.أمشإت-ص!اوراءكماط

اطاممقإال!رامرمثلورفرفيأالسرورلي"جثق

الحقولعطر،ا)زهرنض-،د/مت!ا،ءصوءدءأتفمسأديكوذهـن

/.-ءرز-هافحى3

:*اأ.مسج!رصمبءهـم

..مميص

أرجوحهالدوحؤكالج!د)كاووجما
..+

!الس!ماء!صفاءوسط-بهاوأءلميص:ونء!صفرنش*ة!!ا!

الدضاء!ىواخءفىوطيرىمورىصديققلمصمهممسةإورممه ...ا

.......-..ا

ال!!هياءشأعبؤ"الزروعانقىحبيبصوت!لحبر"أص

-00001ر ممي!!حعيضموقهـجفهما*

لم*.غريرطفلدعاء4لعال
صفبر.كفالثومصويلومشإ..ماما
عالواحملقىوطيممىصوركأ،،مخضلةديضاءكسمة!"2*

...-..،أء؟!

الخباإم.عممراصمديرئفأمورصم51المشوووربد!هشم"بر،لبذلىكلنناقحب

:اور.بينالاأ!افو!هثر!أرهيصحفهـصمغطلعا"
003هـ

الحقاللسوالعبنتلى!ون!سالرليع.قطرهما*زصبر.
......-هـ..-،

خطونمالهطاإمماإزرلاخممخموءهعذراءلصوز"
..

ل!اًلمحاليد!"هـنلثسربناولا1.يضوعحامالاخضركف!،هـن
س"لعطهو

:!أثير)جومدلرى

العربزعبدملكالقاهرة.بهـيرنصرلرظةلعا"3

بنم؟

رريركي***!9،****،***،**،-***!رر******!د،**ء****************3*ع!-**-ير*ءعىحعيحعيءمي-*!ي،
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-آ--!-آ-.-.---؟حجر!شغ3!6بمط!--.!!ولآا

!!---خغص!!ج:.-!ه

،----س+!-لا؟-لر!!لطلم!!ءصو
ء--ت!"ط--س-!حسءت0صوحصا!

؟!!حم!ب---لالا-=!7!صص!ق!وكىكؤضو

-!!:--حهحر-.ه.سسيييرحى.حرممسمهحر!ه..ءءلحييرميحير

---ة-(الادبىءا(صح))برنامجدنالض،مسةا-اقةأهيهذه"

!الكنشور!،ق!د،القا!ردباذاعةالصانيالبرنامجلقدمهالزري.

-.ةباًل-"اةالالىتوجيهطرلميئءت،الكباراًدبائنماأمعاعن

؟إض--يواةقضارامنأتاحهممالثمردمصتلف.-... .......لمصمن

!:-"-لم((اراهنرزاالادبيةالقضار،!يارائهمتحديدتتط)ب

ميرحيوحييم.حمميء..*اسسر.مميحمكر

والذرا.العالتهبآذالتيالواالعية:الارأرذال!سمجأانب

آعاصيالمنيمبةوروائل!در"رآلامترجمتحينكنتاننيالىديك.معينوباءوأ،بيالاانتاجهفىبهتأترعللمطادتكلنبكلحيلةنن

يرفهـتالذيا!منالئوعو!زراولامار.ينجيةعاناهاالغهـ*أ!دومنبهت!أثردتالذيالادتفمما..ععاوحياتهادبامفيبهم.ناثر

(!صصأنواعأحبماضهوعنحيهوعننفسهعنعيقريكاتبفيه؟وادبةالا!بفهـأبطر!3وآمفبهماعجبتالذينالإدياء

كهـزليألانيتهبهامةالىدؤحتنيالت!الدوافعانيعادتولو.نفسيالى

وهـ!النوعهذامنأعجبتنيالتيالسلسلةبقيةلترجمتورلمحازيل:الا!مابة

دالورموهاريوى،ودوهينيكوأدولفواتالاورينيه،الجديدةه!بلأوير

ناأعتقدزلتوما.غرإفديوجانوغرازييلا،ل!بسكوومانونا!رنم!الادبهوالصبيالادل!ب!دبهتأثرتالذيا!ا!طالادب

ا!ريزةوتهذ!الذوق.نرببةفيالقصصابلغهوالابفدامحيالفص!صا!ط!ن،التانجبةتجط!ا(لفرنس!بةاللغةارأهمهالابالطوذلك

قتمخصب!-قىالنموهرينتالمووماتوووكبب،العاذلآومايةاتتوهأوتفويويضنربدالعربيكالادرآالفينسيوالادب.يأدبهاابدأوانوهااقرأن1

المتهلمن.الانسطنالخل!قفيالذهنبراءةوعلىو(لفكرة(لصورةفي(لاسالوببلاغة!اكا

وعواطاناالمرهفهأادواتأناالىالاوروبيةالاداب(قرثبوهو.والتصوير

الذلالزل:السطآاهي.ذاكويدهبلاالابيآذالبحوأممبينالمشآبيذةللطباعولعطأ،(لمشمووبغ

فنهـلمدرسةرافيانكعلىمعاوالقراءالنكلرمقاجماععنلكإلقر!الالتالع.عشراد؟ءمنقكمرهم-بهماعجبتالذين"الادب(ما

نفرص!فىالنبهبرهيدةتاهبا7الاناهذاتهأرلأني.هتالاسوفأسيدردهسلمو!وووم،ودودآدو!لوثبرونسانوبرياهأولامرتينو،وآبو

.....الفثبوهأمناسلوبيتثآليصفيبهمتأثعدوقد،اردطرهأوجفي

الىبللاسلونيلاهشمل!كمتمسيراالاتمنثمنسمعفهل.عاصروهمنكل،بالتحدررلاباكقريبالاشياءووصفوالميوعةوالسطحيةوالخن!و

خاصةفنيةمئمكلةيمشلالاسمطوبانتعتقهدونوهل؟الحهدهذا.وجوهوبيئتهوتفصببلهبجملتهوالاحاطةالموصوعدرسفيوالنعمق

لادبنا؟بالنسبة

جمريقة(أدكلامولبلإدمفطعردخافتهصةفيفيكلتابيمخنياردأولا"دفابمنالكا.نبالالمملدنتعاكما:التناىالسؤال

للحس،يبرزها،النفسيةالبلاغةلملكةالروحيةا!،شدسةتلكمظهرقىىفيالمجبةا،غمالىلمنبعددالمديدةالادبيةحياتكمخلال!

ا"خمتلفة*غراضالى(لمضمراثرهاوينقلالنصوبينببنهاويرصلواسعةنانهـذةبمناقيكالت(التيادرجعاتعذءابرزهللعلى،الاربحقول

.البعيدةواتأاواتبالآآمةآياستارأ.مكبماتالملاسفعدكن.ادترتنآافهـوملىمنهانطل

فما-ورفهـاشيلفرترالامفيتمثل-بحترومانخيكيطابعذاتكانت

(لعقلبينتفصللااتيالبلاغةهياعنيهااكىوالبلاغةصةالر!فيالى3عدروهل؟.بالذاتاللوتهذاالىالتفاتكمسر

لانت.والشكزيالملذونابينولا،و(للتلملتالقكرثينولا،والذوفم

سنه!افصلتفاذا،اللفظوحسمهالمعنىروحه.حيكائنال!مهـتغيردوتااليكماقرفيسيكون11،عوتهذاانتص-قدوت!ل،اخرى

.....؟الممآمر!الوديدةا،تواووات

قلتحينوانا.يحسلاآاماداوالثتسميتمةثذلاناساالروحاهبباب

،الكلامونألحفالالفاظاختيارفيالخاصةيقةالكلهوالاسلوبان:جافىةال!

وتأل!بفالذونييرتضيهالذهأ؟لن!وعلىالالكامااي!هـاختياهطنت

مستمتآ:خلقفىلاسلوثب.العالذ-يقتضيه؟لذهاالومتثأعلحتالؤبلأمء!لىالعال!الاهآوهت!وارأومانجيأوالابند(!بالاسماوثا!اها

فليس،الالفا!بواسطةالمعانيوخلق،المعانيبواسطةالالفاظخالقالاءطوبلانه،القررهداأوائلالعرجمطاثرقفيوالاذواقالمنمامحر

عنامسمنىأظثيهووانما،وحدهاللك!ولا،وحدهالم!نىهو،الهتنمنهامبلهأصولياهتوالهأيانلوالعاطفثأالفثآرببهتيهت!عالذها

الصنامسوتلك.ذونتهومننفسهومنذهنهمنالفناةأيستهلدهامهأتلةينهبتاجالابعهبتتعادلمبسيطظتمازتلاكانتتماعبغالاهتحبا!آولان

المخنلفة.والمحسناتالمركبةالالفاظثموالعواطفوالصورالافكارهيبرومئذالئاسوكأ!كنازم،والكشفوارتعليلالىضحليلالكانبمن

خ!ائصامما.اليهوأدمحووأتبعهأراهكماالاسلول!يفتصهوهدا-،قع1الوبصدماتنتأثرم!ااكفرلخيال1صصب!(تزور،ثران!الببق

الصلاعه"عئدفاع"كتابف!بال!نفصحي!شرحمهافقرالاساوب!ذاطصورنكل!ممااكوالوجد(ناقلباتضلأارقيا!محجانيةللهصورو!ر!ط
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والاذاعهالافد!ةفيون!جلى،والمسرحيةوالقصهوالفص!يدةالكتابيكتبألاوهماءالاصاله.ثلاثصفاتنلالصفوبيج!6!ومج!ملوأ

وذوقواس!اطلاءعنيصدر؟لغا!بطلمحيالنقدوهذا،و(ل!حافةوصور.لهوفكرفهنظرتهفبماصيلايكونوانما،غيرهيكثبكماأركالوط

الربطالادلططبيعةمنيرحبثقلمجمالتهفيولك!عادلولقدبررسليماس!عارةولامحفوظماتعبيراولا،عامالفظايستعملفلا،ولهجنهوءلم""

ومداهبه،وقوامحدهالاوربيألادبطبيعةمنيمبثقوانم،،بببمتهمنولالخاصة1اللمة:اساسيبنركأببنعلى.نقوموالاصالة.!ماعة

!ل.نضهيأولى!،بهوتأثرواوتعمقوهالادبهدادوسواالنقاداكثرلان،المر؟دالمعنىكللىالتامةدلالتهاللفظفخصوصية.()جديدةوا!مبارة

-4تعل!ملسوء،منتجةدراسةدبهم1لدراسةالوسائلولاالفرصفبم(لدقةالكاتبيرف!منوبذلك،المئاسباوقعافي؟لموفقووقوء4

الادببمقايشىالعربيالادبيرقيسواانالىؤإضالروا،عرضهوقثحالعبادةوجدة.الدلالهفيوالص!قا!نىفيوا)وضوحا!شء:ير

والوجسودبربئكالرمزيةعنهغرينةلمذاهبيرخضعوهو(ن،ال!ربي.الموصوعو!قويمةالفيوتصويرالخبرحكايةفيخارالاتاساسها

كالقصصالمقتبسةالانواععلىالامراقتصرولو.المتطرفةوالواقعيةوالاقتصارالتركيزعلى؟لاعتمادوهو:الايجازانتاليةوالصفة

يطبقوصاانفيكله(ل!لىوانما،بئسذلكفيكانلماوالتمثيل.الدالهبالملمحةوالاكتفاءالجامعةبالقلمةوال!نعبيرالجو!ركللجم!

العاميةلايثارهموهم.والقصيدةالمقالةسيماولاالاساليبسائرعلىالوانويطفىءالخيالاجنحةالكاتبيقمىانالايجازكلنو!ءس

كأاللفلقواعدالمنقودمخالفةحسابهمفيخلونيدلا،الفصحىعلى.و؟لجفاف(لاقتضابتتديدف1المتلغركأسلوباسلوبهويضرك(لحس

و؟نقافستومالمتحرلىةبعقليتهمالنقادهؤلاءاتجهولو.البلاغةوقوانينفهيالبليغالاسلوبفيتتوفرانيجبالتيالثالثةالصفةاما

فب4لاوجدواعنهماالصادرالضوءتتأدبنادراسةالىالمتجروةالحروفبائتلافالكلمةفيوتكون.الهرمونيةاوالموسيقيةاوالعنلا؟م

ب!أمايتمم،والاصالهوالخبرةالعلمعلىالمبنيالنقدمنمستقلافناوتناسبالنظمتناسقالكلاموفي،الجرسوحلاوةالاءصواتوفوافق

النقدفنموسسيمنوغيرووم،الاثيروابنهلالوأبوالقاهرعبدبهوالصملالكلماتبينالمزاوجةذلكوبجل.الاي!قاعوصسنالفقر

.(لعربع!دالصراطوهديناهملم،المستبنالكتابوات!بناهما:تعالىاللهطول3

،ال!راطمزروالكتاب،وهديناهمامثلفأتيناهما.ا(!-ءؤي3

السادل!:السا؟القلي!لالسياقخلالفيتثرانبأسولا.المسنمقجمهثلوا!!ي"ج!ن

هسذهـأ!!اب!خسهـسارةأ!طلعلم،المماصوةالاديةخنمالحريمالتمب!الاسطودطوهدا،العاطفيةالشاعريةالمواقففيالم!وعاررتعمن

العربرب:(لادبينفيالمعروفةالمذاهبمنهعبنمن!بعلىب!ريلا

بالؤواروالتقيدالكللاسيبهبةاوالاتباعيةمنيأخذدو،و(لاورب!

-اوالممارهـليئانث(عي!ةالاتومن،الم!حيحةالالغةاسنضعمادكىتنصملأدوالىا!قررة

والواق!صة،لتقليدامنوالتحررالطبعءعالانطللأقااهـوكلانسمبةاو

76!3ب.مي.ساحار،شالممالمبليبناية.الو؟د!علىالوصففيوالاعفادا!قطبيرفبمبالا!ءدقزوخي

إنفرمعمير"فرسمرفعاءبمرهـممررببحضفضلنؤصرمحبريهرويهمحوئئهـب!برمفستجكلش!:ا،ابحعار!مه؟ال

بالادأتيناترو.!ادبيةمحماولاتإهمأ)زريهطا!أتجاا110،ا(لاحورف

---!.للأعا-العربيبالراثتأنرهم،مناكثراصحكيةواإلةأرواواأ!قصهةا!ححلالات
لأ-وص-يهحجنالسرروالاميوىانهررص!الاد:ن-سس!الاصىوولضبيهالا

--!الرركةتخدمانهان!ظظرونوعل؟عرةالغإإعذدذىرأيكمو!،.

احر!وفضص!ثلا؟هيىلجلىا!:"لادا

1!!صم!ثص

ش..!ا.صحم!عرم!:لاجا!ه

:--به!!مظكا-مكا-لا+"-،بر.في؟،*ب+في-نر؟لادالطتأثره!فيالواصحالعذروالشهوجالشبابهلادبائنا

-5-أ-كم.-،1*-م!بالعربادبئالا!،المسرحيةوالقصةالاقصومةمجالاتفيالاج!بية

!في!صثك!...الهـ-ويوردالقواعدلهايضع-ءىالانواعبهدهيعنلممالفصيح

-ة.--والرسىائلوالمقالاتوالمقاماتوالامثالبالاخباردىوانما،النمادج

*.++!،-.مهبم!هبر-.+!!الق!صصالشعبيين!!لادباءوترك،البلاغةابوابفيير!خل!!اندون

ءإب؟؟.!-بخ؟%.ب!ء..*-ت..نن+"ثا01في!--،وليلةليلةكألفالموروثالهصعبيال!قهمه!و.4..وؤءماده-ا؟وا

+!..؟+-"--!-ه!.-.-القهصعنالاخلافكل.بختلف،يررديبنوسي!،وع!فوه
في.ش....خ+-+ولح!.7.+يملىالادلطالىالادباءفاتجاه.ومراميهواسلوبهبنائهفيال!ديتيمعناه

""اش-ا-اع..طب-عطياتجاهاساليبهواحنداءقو(عدهلاق!نهاسوالامبركيالاوربي

كأ+.لاقي"-..---طبغ..ا!ئنقصهمنأكماتعظيمةبفواقرالحديرتالعربيالادب!اكاعاد،،!سلم

.سكعشلا،-+--.!!."شا.لىل!.فىهعا1يمل.كروتهفي،زادت

خ-:-.-.---ع-"اثر:الخا!سىالس"وال

؟-؟جمي!!اغلا.!.ألاتر،عاتويرأيكرما،،البلاغةعندفهاع"كتابلفصةباءخبارك

!ث؟ث6-0؟العرربالادءبرتقويمحيةدرا!فيأأححهريئةارورلىيئاا

جمغ!-؟+ت!غثحغ+*خ!!.خ-ام؟+؟به!!:لا!ها!ة

.ذخ.!انط!خ1لححنيات!!ربمخسطاولانقربرملحوظةهضهالغاصرأد!ئادانالوا!ع
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تض!دكانتافتيوالسياسة،المقالةعلىلانقومكانتافنيوال!حافةويعلم..تانيا(1الرسالة"و،اولا،،وايةال!ا)باكأجابالحركة

فرا!مت(!اميهلطانوطضالا!ةنعاليمسماءفلم،.الخطمابةءلى.بعديملألمالش!يقنجنأحىخجابخ!فهالذيالفراغأ!ا!ا

والاتلي،والاداعةوالافلاموالمسرحياتالقصصقىكنابفيالفصحىصاحبتانتيئالظروفطبيعةمحلىءال!اقاءباتسصحموتهل

بوضفىحاكتفاءالركيك؟والعاميالاسلوبقبولفيالئقادوتساهلتشكلتزالمللضروفلهذدأ!تعتقدوتوحل..قيقتيناكاخضفلء

يستسيغوناصبحواحتىالناسفيالبلافيالحسوننادالدلالة-وقا!خفلخارر،حادبيةمجلةايجادمسبيلفيأهحاولةأية!ماممحقبة

والمبلةالمدسمالكتابمنوبنةرون،القيبحوي!ستحسنون،ارتافه؟"للرسالةالمكلنااللمذانأروألال!ت

أتوما،المسليةالمجلاتوانتشرتالخفيفةالكنبفراجت،المفيدة

والروايةوالرسالهوالثقافةوال!ابيالمصرلكاتب1والمقتط!"مجلات.الاجابه

بعص!اذكرتالتيالظروفهرزهدامتوما."الجرهوالرسالة

لمعونةالأاللهم،لقاءولاعودةالمحلاتهذهلامثالحىيرفلن،قائمةفي،--،والمحرريرىبهاالة"فنثقافةتكم"الرسالة))كازت

...وحديئ"ؤد.برههالعربلميالادبعلىت!عت!مد،ترقيئاسلاءتهسببهبةمجاة

عقمستقلةرسالتهااداءلهاتضمنالثقاؤةشؤونعلىالقائمين.
منالة!ل!-كاواللةةالرفيعالاساوبوتؤثر.بالدكلوفيزمنكلفي

.نفورهاوهورالجم
تىمةالجديرالادبيةالمجلاتمنرةلمحتعاىظهورهاوىن.اكجميلة!والاءرا.

بةا!ابعالس!والوالبحثللتعارفمجالاالعربالكتابؤيهافوجد.الوصفبهذا

مسلوبووطنمشتتةوءدةيطيلفيللجهادوميدانا،والطهور

العربي،عالناؤيالجديدةالضنهعريةكأ3احستار-،ب!وتان!!:دلا.م!ودةوحرية

للشعر.جديدوم!صطلحبكلور!وماصحلابهلدؤمنوال!يوالادلياالمالغةؤبم.لقماليد!،حبعلىمةطح!ورةالعرب!ةوالاكلة

؟الرر؟ةهذدفيرأيكمماوتص-رطال!تقاليدهدهترعىكلجلةتجد!كدفيم،والخلققجبدةوالع

وكان.وتنتصهتؤ؟قدهىلتشميئاوجدتبأز،،شعوت!تىعلبها

-سابة:الاجخريجيجهـودمنيعد؟ىنمابفضلسل!ما.برفياللاالعربيالذوق

،وايرقاعي!نالغناءأنوك!ا،الفنظءم!درهامةكلفي(لشعو،الاولعهد!،فيا(مويةكهوالجامأ!ضاءاومدرسةالعاومودارالارهر

هـع!اوعلى،الشمعرعمودقامهداعلى.وقافيةورنارعصوورؤ،ر

شمعر؟!كلولانطمشعر!كلاحروذمنفا.الاعججصامحاكنالعودنوو،اقلرلأاررةبتدردا3لالئالممأو!راا!مأ

ا!بوممب!ن!كراتمنببسالشعراءبعضارتضماهالذيا!و!و!تا2676ب.مي.الصلحرياضساحاالعبليبناية

السادسىالقر!أوالممظاودبافيظ،را!نتمعرمنلنوعفقايدهـووانم،

منمتخفقأو،الاببضالشعروهـوف!يةالتىقيودمنروءورررا،ثبوار!ء!يرصوهظات!كزلسرهـلزعكرء!تطا!صءفالترللماش!ءددفيي!يم

الحر.الشعرووو!والكنطمحيلار"روضأث!(لجماهـرصمغالئبربر!ىممضكاقصرسنرناوك!-لشىكاءش!لمممصرلالمحزف!!

لمجلىريريفبيمكول!لجدضلدالعرلواوعاابححك!بج!يرىتحالاهذلإص!حق!حا!وومحاولمهءلاباهـض!صناوامثلىشص؟ك!-----!سمهرل1لمجص!-كا لاهـوفط!طفمااوللطبعمحالعاكار!!االدوقعاىأملولمتعالطهصفاجاسس!إ

ح!طلفلاحم،لههيالعلةكانتفاى،الاذحر(ف!ىاءلهأدرىولا
بة....لاأيخص

قالي(اثم!ها!رءبىالىتهسيمرووجم!ال!لةكانتوا!،ؤ+4مول!مببقيةلاا*للأمالرنجيز!ب؟اشبربال!

ال!و.--سلماداافهملاو!ك!ي،النحوويسهلا؟"المنمتيمموالااؤ-ك!ا*السبرولترحكرت

.سيديير!لا؟ومقنينشمراء؟إهمالنال!أليكلن،ا!غضاءوي!م!ل

وفريح!.اجيرهادواستصرادالفنفيالم!دألة

تكطيع.ماالىوجاور،فدعهشيمات!مممن!علمادا-ة.آ+.،؟ء-إ-:ت\.ير-.ة؟..

ايحامن:السصوال-حشنر+5.ت01

ذ-ي،وطراءقاشتىالادررةلغخهنافيازدواخألعويماحادن!ءفا؟ف،ا-.+--.ا--.-.!بم+أول3+:!طء.-..خلا!حلى ،وحواراسرداالادتلضةالفصحىتبزطباتت،دىصنقعنلك،الىخعصير

يمص-ءنوعنلك،وحوارالسردالض-"العاكل!ةت!وت19تيرى!نو!خاك

د!ع!،ورالعاميةتطوي!يحلولمنوهناك،فتهطالسواراىتأرو،سجمةا

الادبي.الحوارقياحفصحىأ-.وىصألى.--،ا--نمبرا!ق

؟الموضسوعهذافيرأدكالىزط!معهاطكا!صبشة.ظآخترلاط05

.--!ىا"----..-صبرساهـلهاماإف!

الاصصابه:كا.....+-ة.

لغه،كلفيالتطورلمممةتقتضيهطببوريأمرال!ويالاردوا!.-.....ا،!-ت-بر!-ك!3.

لعت!بئتصبحالبةكماح!نىهوالالغهرصعثهالفوخعاوهنمبينصحارابهملثمستقاضمم!ععلا+.-ص-ا؟ا:++.ة!-

العربميهاو،للانيثيةبا!نسمب!والبرتغاليةوالالممبان!بةالؤل!عمة----!+.!.------.--------.

هقى؟كاىوقد،للساجمبمةباكسنهوالاشورتهوالفينيقميةوال!بوية+فخ--إ.+-ا-.

ؤصط،الا-لامحقمبمقةمنجزءانهايولاالعرب!بةاللغةفيالحصولمهكنث؟شطل!ا!مطلمحطمابمححو!ا
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المعاتر:ال!م!مؤالىالمحافظمةودولا.العربيمةالقوم!بةورباطن2ا!قرو!ةالوحيلمممان

ومن.يرضوحداويتحداويتعارف!كياىاربيومللعربكاىلماعليها
وقد..دليهمموضوعاالجنىمنرخضذونالادبلءمشفيرور،ك

المستحدثةالالفاظلقبولوتطويعهاالزمنمنهاتطويرعليهاالمحافطة

لبعض!مهير-صور-دولانتاجهمالعلمالطابعهوهذ!نتاخ!فجمارآييهوب،مامالتضييقالعاميةمنوتقريبها،ةالجديدالمعانيعنوالتعيير

الشا!لعةالالفاظواسنعمال(لسهلةالاساليببتوخيالفروقمن

رأيكمفما..(،والاخلاقالادب"موضوعتثيرالقهضيةوهذههـعالانبهرر!طرحماوووفا.الاءرابءلىارا!فهـعاولدةوا

رلي،كححهب"..عامةالصالمبللادببالنسبةالمحاولاتهذهزحلئجفي،الفصحىتكونانفيجب،ل!نمثيلواالقصةلغةاما،(لعربيةاللغة

؟..فص"ءالعربيلادفيوزمنواحدقطرعلىكتابتهيقصر!الخلودفييطمعالذيالكاتبلان

شط:اقتضتاذاالعاميةباللغةالحواربعضيكونانبأسولا.معين

وبيئته.المتكلمطبيعةذلك
انمامهتهاهاالىمبدئهامنالحياةمعركةان..سيرييا

د!ر!لوبهود!قاء!لأدر!واورلمغيففي.اذالمركاندحفطعدىددنت!يفن:!لتاسعالسوال

هـنبهيمروماالجنسفيبملكلامفان،العلمشأنومنومشاكلعلى،رسالتهمنكبيراقسهـطاأدىانهيشعر،ك!.لبكليحرص

.الادبشأنمنوغرائزعواطف.ذاتيةترجمةاومذىلتاوقصةفياالحهافلةحياتهيةحكلت!جيل

امرالجنسيةالامورعلىوالشعروالروايةالقصةورورانت!قدولعلك.كتهابفيالذاتيةترجمتئطلكنقرألمالانوحتى

القديمفي!ذاعلىالئاسدرج.منهمفرولا!بهحيةلا!هيالضطوطك،تذكرانيمكنفهل.الادباءبعضيقولكملاكرجمةهذه

يهنبالذيوووالحقالادبو*ن،والغربالشرفىوفيوارويث؟منهاالادبىالجهانبخاصة..لحياتكالعريخهة

عملهووذل!.بهاي!زلولابالعواطفويرتفع،يثيرهاولاالغرائز

والجسطل.والجمالوالخيرالحقلرسالةاللهاصطفاهالذيألاديب:لاحسساطن

منادبوكلا!.،،المكشوف(لادبمنواصعبو(بلغاقوىالملفوفمنواصؤبا!نبهتقدمتاذاالكاتبالىالاعمالاحبمن

وقيفته.وزنهالنقدميزانفيولاورسطالوجهـةبكنأبةقطوتجاربعمرهحوادثمنمضىمايجترانالحياةساحل

عشر:الحادتطلاطبالذكرىيرعينتىستعلبعدكماالشيخفان،حياتلهترجمةاومذكراته

..دلكمنشيئاأكتبانفعلاحاولتوفد،بالاملالمتابيعينض!كما

أكمفي!!ونالقراءيصد-لم!،الرهـ،اف"اكأبم!زفمهاؤف"ثتفقدالادبيةحياتياما،"!ودذكرى"سميتهتحمابفي

علئمءل!البعدترتم3أنكمذلكصيفهيل..أرو-لمت!ب!ررررةوالصحافةوالترجمةوالكنابةوالتماليفالتعليمفيلسنةح!سينزهاء

؟الاخيرةالاورتذبالادب.مباتنرمسقلبأثرت!بزتكلراحلثلاثمنهاادكرولمكني،والاداعة

ألاحسا!ة:واصفوفمدرسايرومئذوكنت9191ثورةفيكانتالاولىالمرحلة

تضسم.وكانت،الظاهربميدانالثكانوبةا!عداديةالمهـرسةمنالعليا

(لرسالة"))تحريرفيسنةءشردنقفببتانبعدانيالواقع!مفألفوا،المتحمسينالناضجينالشبانمنطالبالفكل!اكثر

والمسا!)بركمااصحتجايهابعدأدركني،داحةولاانقطاعبلااعمل!لىالشعبقئرتنفيذيةلجنةالخد/؟ير"الحقوقمدرسةطلابومن

اهـرضشكلىافنعبهذااتخذثم.طو،ليشاقيب!هـسهرالتعبمنودسادط.الخطبوالقاء؟لمنشور؟توتوزيعالمظاهراتبتدبيرالانكلبز

ا!!ىءدنطثم،!!راحةالىفليلافأخلدت،والنف!الاعصابفيلضزعمتهبثوريبأسلوبوالخطبالمنشوراتهذهءبرابةفيهاعي!ي

واخدفأ،الموكطالمجمعفيعمومحلىزيرادةالصحفبعضفبىالكتابةالافرمنوتحدلف،وتحفظتتداولفكانت،وا!وراليمالمددطة!بماسرا

!ماخراجعلىاللهرصارونيانأرجوكقابين!ظ!ورالاسمبالطأه!يىء.س!ب!بورحربفيوا!ناشيدا!غانيأحدثةها91!اثورةفي

س!كون!الطكه،بانوهما"الاسلامعبقرية))و"عوودذكرى"وهماكأحكومىانتدبت!نيحبن،9291ل!نمةفيكانتالثان!بهوالمرحلة

ا!دبية.لعثا.!ختامح!رفاس!تطعت،ببغدادالعلياالغلمينيارفيالعربيللادباستاذاالعراق

دتمولص"فارو!القا!ة-صدقالسنةكانواوا!دباءالمعلمينمنطبقةأصرجاناللهمنبتوفيق

.!**ء***برع!****سع!سيسعم!ع!عحععسععي!هـنوكتبم!ظالمحاضراتمنالقيتلماكانثم.لاوحدةخيروروادلمصر

.....ولاالعراقوأدبادبئابينالفنيةالعلاقاتتوثيقفياثرالمقالات
بالخير.المرحلةهذهيدكرونوالادباءوالقادةالماسةيزال

افىسه!راساىاهـددتجن3391سنةفىفكانتالشالثةالمرصلةاما

ناسنهعتنرينمدىقىالمجلةهذهاستطاعتفقد."الرسالة"

الادالهدارمثوراتمنسسءوأر،القوياثر!ملهموالش!راءالكتا!منجيلاسشىء

بعصمالعربأدباءتعرفوان،الخاسطابعهالهاا!دبفيمدرسة

القلوبتجمعو(ن،الدياروتباروا!سبابانقطاععلىلبعض

صبسالدينلمحييشاهرهـو؟نس!كاقبا.لينزأرروحياسفيرا.لكونوان،معلومةوغايةواحدةؤكرةعلىوالشعوب

مئدورمحمدللدصرالحديثادلئافيحديدةقضايامصطفىا!سشاذقالحتى،والاسلاميةالعربيةالبلادجميعفيلمصر

..أغلقتلو،الشرقبلادفيطويلةجولةبعد"اليوماخبار))فيأمين

النقالثى؟لرجاءالمعريةالثقافةأزمة!يلهـاخيرالكانالمرسالةمجلةوابقتسفاراتعشر(لمصربةالحكومة

:صبريموسىللالستاذءارف!(لسلامعبدالزعيموؤال.وللعرب

الرسالة"مجلةعنالاوالادبوالقوميةالوحدةدروسنتلقلماننا))

*حبمسعورحسسمء.المجلةهذهتحريرفيشاركاوعاونمنلكليذكرفضلوهذا
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سسععيععععيم!عععكععي**ل!**ل!***4!يمم!له**كهل!،*!**ك!كلي"**كيلدل!-ل!لدد!***"*ل!*كه**مم!**ل!*!*!:جم!*ل!"*

مملىط!*"لنحطلمه---ححصطع،حرهم!طحطرعطحأصحطحإ-حصح!.ححطح!

مما::

:51مهطصغنيطص"موائدهدف"..غايةلروحيلايتياقص-رفرحلةكلويعد...:

لمههـخبأهيرودلتلث-4مالدونمماالرحيللكنماهه-،همان!هـيكلات:

؟إكنوزأجزبصرةياثغركالكلال.يمضغالغرببوادمدفاهـ-هووفحارغ:

؟!اوضسدهماخلجةكلتصيحالصدفيعاهـجاادصصصلبتهـنيا:

كلأأهـرأهياالسريهـرفيدفئكباللأليحلمالفزفصئسردةه1يا

:.ء...قمازورلا
"ره-ور،ملاحن،مطحلماطصسر-لملألالظ-هـ:هعصمبمرطصصط.

:..معبأهاحططصذامنخزاططصوال،ولذطصى،شوك،عوالف1.،طحدفطصالغيريحملنصاًهـنح

*أطإصهـىالمحا"ذلفتطوى-،وغندهيسخجيرألطص!زينوالمبححطر3
ء.:...رأى!ادهـ-اتطصانهـ!و:

زرالرحطبلفيالزورقينتفؤططوعندماالرمالإطزوجةفييغ!وطت!رفأالرحطيعتمةفي:
:الصدىولحفو،موحةزنودعلىالللمحصطقىدوا*تشده

:...ملحطاإصع-دفيحصامهـو؟
:الميطصولمناحمتمهلهلاتدور

ااوص-هناكبارقإصو
:مرفأهانطإلحزينالغيوبتصورلحملطصه،تلطمه

:!فء.غالةللرح!لوأن،هنا!حطماعا؟صاالدوارعلىمغيباال!ممرىنحى-و! ..-".!نطد

وارتمىالرحمالعن!دهرححطا-
*وافتس!"أفاقاذاححت!حماظماعلىمجذف،/صسستع!لممما

.اوأ)كظور--الاطحماثيطامن

!*لرلىطحأىينطصلححرط"غلفرهااوؤ!هدقيططمابلاعطصرأعلىلمجكل-!لملداوتإطعيواقةحىصطرو

!*م!،قطفوعف-مالضزفمنانيقةهـأةاهءيا11وأنبعرىواهـىءصوا

القرف"مز!فمافاغرهطهـوةدا:صخبأالطريهتة3-حلوراءان
:..تطص--أأنكصطانوهـ-

همل:همانهدبكلانف!.الورفارغة!عتمةوهدديا
.الحص-لملألئثرأعرو1،اإغلالدربيا

:الصدفهووف،رغ*ترى. .ترى

ادما:جرفتيا/منأص-رأةياالغيوبهىجميلهـةمحيراتائهاعص،شاطص!ان

3*"الخزفكلصانيقةأمرأةطص،أ.الشبقيعصفحيننهدأكوالهجيرالعصذأبيعات-ق*

:.ماهدؤلأ!لغيريحملنابازورقص-"وألقشصيممنمنارتان؟ألطرىفياهـونولوبةطن

!*الخوريخلببلدمثقالتصه!ىترعدحينساقاك"

ملأطص-*ء***عي،*****مهحمبم**م!نهمه****كل!**************كلهـ**به!****ال!**يه!************بر******!ء***ء**

23



ا

!كدد-سابقمقلمشموأدلادأ!3!!افصدما55!لصممسصروىص-س
لمحصصهصاصالىص---

(الاكأربالدعاء)اجهدىء!

نب-

حتىيزالفلا،العالمسلاماما..زوجهاوبينبي!نهاربطقديماالعشروالسنواتالعرقتحالف،م!هترئة،صفراءهويتي

الفسهماسمواالذينهؤلاءاحديرتكبهابحماقةمهددااليومهداسشةيعرفلااليهاوالناظر،كلماتهابعصحدؤطعلىالماضهـيات

الدنيا.اقطابالت-يالثلائةالارقاممنالاخيرالرقمولا،والدياسمولا،ميلادي

المهترئةثيابناوان..سيمتلىءالدقيقكيسانلاصدقاكنلم..المسكنقيدالىترمز

بحشيةمنهفبرزالبنطالخيوطتتحدىوهياشبههاكنتالتياعانيهالذيو؟لضياع،ذاتيبعضاضعت-كهويتي-وأنا

،جدربةستنقلب،باهمالهاالحيفيالمشهودةقهيمةجارتنامخدةتشعبتالض!ياعهذاواقعوكي،مستكين،عات،ئائر،ذليل،نزق

وا،السسنقطرميزيمتلىءاوالغلاءارمةتنتهياناتصورلمكماإ-دوونالذينوللاناسيىالحياتيالسعيمعنىخطوطييدفي

..الفحمكيسء-لىتخطروال!ب،القرفتشربطريرقةم!هميأكلالذي:حوني

بانصدإنها/شعرنيكاناعمافيفيماتنعيئافانهذاكلومع.الرصيفضحكالهاتعطرالمدملجةبعجيزتهاالدرب

معنىارىكنتتلكنظرتهوفي،رحيمةبعيناليهاينظرالكبير:دارهـ-اغرفاحدىاسكنالتيالجارة؟ليومنيقالت

.ط!منى،لوجودي..الخيرصباح

***!"اننياعرفهماكل..لماذ؟ادريلا..التحيةعليهااردلم

الذيالتافهتاريخيفيمااهم..عينانمعيومحاشتأرد!ناسهووادعلىمعهااكوننفسيةحالةفياستيقظتعئدمااكن

لع!ينيها/01.وجمهمايستيقظديحليلكان..الانذهنيفييتداعى..احدااجامل(وتح!ية

وءرحلت!فيروادتيوحملتهما،اميودتاجلهمامن..السوداوين(ناودخلت..مقابلبلاالقتهاللتحيةأسفت..الجطرةتألمت

ا!ن!رقربهادئةتحلمالصغيرةبلدتيور(نيمخلفاالجدإهـة.الشبيطانالعئغرقي

..لعمعادةبلاصباح:صوتهاخنقانعبثاحاولت!اتفواقعيفيوهتف

راغبااعدلم..والمئاكبالقامادطازحمجئت،3بنةالمدوفيمناجمللميس..الخيرصباح..الخيرصباج..ولدييماالخير

ثمعيمئىاافعلاناستطيعلاباذينفسيافمنعت..الاءوردلسفةفيالصض!إحاستقبالمن"دوعوليس،للاحرالانساىجوهيرالخير

،بايمانصلاتهافيتبتهلفالراهبة،ال!اةمجرىتبديلاجلمنبراحةيفئ!عر،؟لسويالرربعنتاهالذيخى..الطيببمالدعاء

..هـنايرشالبةوملح،بضلالغيهافيتمعنوالخاطئةمقاهال!في؟لسادرغيهاعنقليلاهوا؟ء1تفلتعئدماكبيرةنعسيه

..هناكويرش.الفيةالانسانيةالنوارعهالةفينفسهويسجد،الضياع

فقد،العينينغيرزادالىبحاجةالبلدةغادرتعندمااكنلماجملالهاتفهذايعذبني..امي..مسكينة..صوتهادائما

اقداحاحتمبموأنانفسيساءئتماوكيرا،حياتيمعئىفيهماكان..بعيدمن..نبراتهاتهدج

اننساءكلدونهيتنفردلماذا:البلدةمقهىفيالثقيلالثنماياشتقبلالصإحكنت،الصوتذلكمعاعيشواناالطفولةمئد

.؟أبدينهايةحتىاسرتانياللعت!بنالعينينبهاتنبقبضتها،صدرهاقدقالباليالغرفةحصببرعلىتجلساليهاعئصتا

تدفصانالآسرتانالعي!ئانوتظل..اعماقيفيالجوابورنجصليتطلبكانت..عفويا،هادئا،حددبثاالمس!يحعديقهاوثحدنظ

نساءك!فيسأفتقدهـمابانئيوايمانا،ملهوفةثورةحياتيفي-تقولكم!-كانلانهعقلهتنويرالاصغرولاحي،المدرسةفيالنجاح

..العالمأحيا-"فيهناءةالمنزوجةولاخي،اكررزقاولابي،خبيثا

!**.السملاموللعالم،آلزوجية

تفسأهمانيجب:زميلنيقالالذينالاصدقاء..جددكلهمالفحموكيس،ينفديكادالطحين:البيتسرار1لهترويثم

ح!ان،وابن،وكافكا،سارتر:اقر؟همورحت..الحياةهيمام9لتفا!را-ثيابنا-الاطفالوثياب،ليلتين(لمنقلفهمايملألاالصغير

رأسيموامتلأ...خلمونوابن،ونيتشه،وكامو،بوؤ!واروديالسمحئبقطرميزتذكيرءتنسىولا،الناسيخنقوالغلاء..أكثرها

جديد.نوعمنضياعااعانيفرحتبارائهم.قعرهيظهريكادالذي

هـفىامعنىعناتساءلوبدأت..ذهنيفيالامورتشعبت..رحمتككعظيماللهياارحمني":داودمزاميرتتلووتروح

وي!تعب..الاعياءدرجةحتى،فإتعب،أجياءالذيالوجوديالعيثاكوناذتنتهيمتىأدريولا.."معاصيامحرأؤتككثرةوكمثل

وهيامينداءاتتبعثهكانتالذيالارتياحفتقد3و،السؤالمعي.اذنيتملأصوتهاوأصداءالمدرسةالىالبيتغادرتقد

بيتنا-هـ-ماسراروعشفبي!طصميرهاتد!لحصبر1علىجالسةفصحيح،فوراطلبلالهاسيلبيالمسيحصديقهاانا!ل!لاكنت

الكبير.صديقهااذ،عقلهينورلماخيولكن،المدرسهفيعامكلانجحكنمتانني

واحلم،وسادةفيأدفئهثم،الماءصنبورتحترأسيوأدفعيسزدلموابي،وتزوجهاالجيرانابنةخطفح!تىسنواتمرتما

الىاماميصعدتالتيالجميلةالمرأةأرىمرة:كثيرةباش!باءاهـرزمزرعةفيالماءأقنيةيحفرفهـو،بؤسهقصةتئتهولم،دزقه

بجسد!اوتعبثئيابهامنتعريهاليديقيادهإاسلمتوقد،الباص،الثماليىابنيد،الواهنةبيدءالقسيررفع(سكورسبع)بقرية

بالمستشفىالتشريحغرفةفينفسيأرىومرة..ومهارةبخبثثلاثصاحبهاجببليستنبتأديمهايشقالارضعلىبهاوهوي

..يموتانقبلالتهمهقدكأنطعامبقاياميتجثهـةمكلرةمنأفرغاماانسبفلانبيتهافيالمتزوجةأختيهناء؟ما..مساءكل.ليرات
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معهسمأجلس..ورفاقهسارتر،انحدداصدقازيمعياجدومرة

مسم!ورال!وندفى،عفو؟حد.بثاالمشبحمعنفحدل!و!رو!،قدي!حصيرعلى

لااللشالى(لكتأ!ودلمأر(لمدوسةمكئمة:وابتهـادقيخغيمداود!-زاميرننلوزروحثم،بأيدل!نامحدورنا
.."معاصيامحرأقتكءلمثرةو!مثل،رحمشككعظ!ببمالله،،ارحمني"

.38972:نفوتل-6213ب.ص-توبير***

العربجةثقر(ءةف!بالجدبربىسلىاكأجراحيطويت..صحيفةفيقر(ـتهاال!كبماخواطرهاوانتشلتني

الاطفاللروضةجزءانافتقدتهالذيبالارتياجأحسستلماذاأدريلا..خواطرهاوقرات

الأبتد(ئية(الشهادة)الانجدائيالتعليملمرحلةاجزاءخمسةورحت..حرفاوحرفاكلمةكلمةسطورهاأث!بدأتعندما،دائما

الصد:انئفيالردسلسلةالقامة:ليعبدهالهايتمثلوثنيعابدوىننيالخواطرصاحبة"صكمثل

التكميلية(الشهادة)المعاليا!بتدائيالتعليملمرحلةاجزاءاربعةالوجه..خجولبتحدنفسهعنربلنالصدر،ملفوفالقد،وشيقة

البكالوريا()الثانويالتعليملمرحلةجزءانكشعرالشعر..عذبةالابتسامة..لؤلؤيةالاسنان..بديعمليح

الجديدة:(لمربيةالقو(عدسلسلة..النساءمنكميراتكعيونجميلانالع!بنان..كل!ذبةتجهيزطيالبة

الانجدا"قي(الثهادة)الانجدائيالشعليملمرحلةاجزاءاربعةاللقاء!موفي،الانسان!هذهارىلانءنجبفةبرغبةوأحسست

التكميلية(النئهادة)العاليالابتدائيالتعليملمرحلةاجزاءاربعةعنيعلنانصذر،ملفوفالقد،رشيقةالقامة:المفاجأةكانت

ررلمةطالبةكشعرالشعر..بديعمليحالوجه،خجولبتحدنفسه
:"لحدلدةوالعلوميلاننساءدروس..0.1م

........لعيماى..مهدبهلج!بز

الابتدائية(الشهادة)الابتدائيالتعليملمرحلةاجزاءخمسةوزوادةجديدةرحلةمنهل؟..هذايمكنهل..اللهيا

الجغرافببا:فيالجديد.؟.يدةب

الابتدائ!بة(الشهادة)الابتدانيالتعليهـملمرحلةاجزاءاربعةفيتثرفىانرائعااليس..الوجوديللعبثنهابة(ريدلاانا

التكمي!لية(الشهادة)العأني*بتدائيالتعليملمرحلةاجزاءاربعةدسبودعنهماالتببنالجئبنبروعةسوداوأنعينانبالمدينةحياتي

البكالوريا()الثانويالتعليملمرحلةجزءان؟الئهرقربالحالم!ةبلدتي

الحددد:كنارلخسلسليةوتتهي،!ت!يان!بربكان!ثمنا!صاةتبدأانرائعاألميس
...،..؟تبدأانيجبكانحيثمون

والتكميليالابتدافيالتعاليملمرحلةاجزاءثمانيةوتسسصد..ابديصباحفيهـمايضحك..العينانوتضحك

والتكمجمل!بة(الابتدائيةالشهادة)هيولا،الباصالىالصاووةبجسدتعبثيديلا،طفلةاحلامي

أسبيد:ادسابسلسلة!دورفاقهسارترجلساتاما..الجثةمعدةمنالطعامبقا؟تفرغ

الانجدا!ة(دةاثها)الابتدائيالتعليملمرحلةاجز(ءل!ب!صةحراحىطويتالتيخواطرهامع..معهاطويلةبجلساتاستدلتها

:(البريفهشهادة)التكميليةال!عالبمدحلةات!ومعانيها،الانيقهوفواصلها،الملونةعروفهـااعايثىورحت

لايالم3أ9"!دا"ءأ*ألمحكا!؟ا!ه/ء3.ص!أمأء+ه!ح!..سماءكللمح!وتحلقحنوةكلفيتعبشى

ا!؟!ول39ء*لاأ!اءما؟س!***

التكميليةللعفوفاجزاءاربعةأم،لبىستكونانهل،العينانهاتان:سؤ(لالجوفيوارتسم

لإدبرب:البحثفيالحدلد؟..قبلهمااللتينافتقدتكماماخريففيسطفتقدهما

البكالوبىبا(لمنهجا.اعمافيفيجديدمنالجوابورغص

البكالوريا(لمنهحاشعرهخلالمنونفسميتهفنهالروميابنوتطل..غامضحائرفيهماالمجوابفاذاالعيئينالىوأنتفت

+هـولداهلأدا،!7اأ7!مء4ح!أ،*+،3ء3وبمضبمابيةكلوحاتماظةمعهمااعيشهما(لتياللحظاتعنالروى

والعانيالابتدائيالننعليملرحلةاجزاءثممانيةبمعاقدالكرىويأخذالئاسيناموعندما..واستمراربعناداصامي

والتكميلية(الانجدائيةالشهادة)منه!اويشع،الضبابيةاللوحاتهذهمعالماماميتتضح،الاجفان

يلا+ه5*دادا،!7اا7ءم94!مداأح!94194مأ،؟+،33ورففؤ،(لدوامةفيفألداح،كبيرةبقسوةلمجبياعصابلحنقألق

الابتدائيالتعليملمرحلةاجزاءخمسة-الروضةلمرحلةجزءاق؟نيتكونال!ههل..لانرى:صديدمنالسؤال

الابتدائية(الشهادة)***

التكميلية(الشهادة)العانيالابتدائيانتعهيملمرحلةاحزاءارلعة..-ه.

3ي9*ءالمأهأح!3اؤ+5ي؟أ9؟!لاهح0مناكليلااضمرانيديهي..ملى!اجيباناريدلاالا

ألانكليزية:ال!رأءةلتعليمسلسلةاحدثسيزيففمانا..بنفسيفرحيبطاقات(وزعأو،دجنازكيالورد

...سيزيفعلىالالهةبهحكمبماالناسمجتمععليحكم،جديمدنوعمن

لابتدائياحزحلةلمرحلةمهلتعلهجز!مةأحمل(لتيالقمةعنأفتشعبثاولكني.اليو!انج!الالطورةبطل

يا93أكاى!ل!أحء3ا؟ول!لمفىأح!،**،ممء.ر.فيهتوالى،منبسطسهلسوىاجدلاانني..صخرتياليها

لانكليزيرةاللغةقواعدلتعليمهـووا!ث..رحدتيلالابعبعدهاانهضكبوةمنهاكلفيدي،حةر

(حسرباءزلاثةقيالانأناكم..للمسيحصديقةوامي...مهترئةصفراءهويتي

الارر!!أة*دروس!الأدةياميلإهلصدرهـ،تدفىعلالحصيرمنهاجدسة(لى،دعائهاالىبحاجة

!!أءأهأهيح5ءآ....المدرسةفيالنجاحغيراخرشي!االمس!بحمنليوتطلب،بيدها

فرنسي،املاء،جغر؟فية،تاريخ،اشياء،انشاء،حسابإ..المسوداوينللعينيقيا

.انكليزي؟ملاءأرو-ءانجان!مشق
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،*!غ،4!ي**،كلي-***4،*،،*،،"،،*،8*كليكلي*!هى**-*ت********،*،،*،3،*،،كلي!،ص،،،*،،"***،،ص،*كلي

!أممةلأممل!راوو؟رللأص*"ةبا*

ئجئج-ا--3-لأئج

ممه،خرائبمدأكتأتيضيق.أليوم1):-:لملأ

كف:فيالسوط"عحيزه"الحريمفيترورراليوم؟
:،.الغضبالاحرىوفيعشيقفيتف!رشعر!ساقهافهب:

تطل:الرمادفوق،الدمىبين...ليت:وزقولمم!

:،الجميعفكيعركفا!طع،النخاسدسأصلب؟

لك:صجباههمغربانيفر..ء!يقجبفيالقب"كه
:..واللهبللصواعقسوداءغيةهـحم-يالليوم-ليوما

لمما.ذهب.نعجلظهرالمعابرفيتركلخطاكاحب،تأق!"الغريهتباحلامطافتقنتمةمو!!بمه

:-الليلنصف-الليل
ممه-،عاصفةعينيفيالغريقوغ!:

برالاحلاموتزهروالعجيبسشفتححريقومدىعنقهتطوقا!رىانشوطة

:-،الراؤىتنعتقالعتيقالصبحفيالثلجءجرتمتد*

تخلق:،املماتتتوهجينتمهرتقصففاسما)
:.."كذبقد"يقولوالنالعروقمنخلسعفشمير*
ظاهر:النبوءةصدفبطعاهرلدأرةظمأىحانةص5:

،النار،اعظميتلهبالخمرالطريقعرضفيألنهدينمنشورة؟

:،أنتشىشفتيفيالناروهجاخرىلحانه*

:...ربمكلمت.إ.الطريقعرضفيالنهدينمنننورةعاهرلدارة*

:س4س-؟-

:،مهرجينالصبلحفيتصفعانتهمارووقياررزيس،زرءرهكم؟

:.وتيههعزتهياجبارالزلاعصم!احطمتلتتغك،تناثرتطالجباللونودكم:

:الرياتمنترطكالضياءتطلعانتها،نهرت،رلو:
صلسانلااشوأكلا،القرارالىالشموستحطمتلو:

-.-هلسفوحألو
الوهه:منفيضعينيكفي:تعماقت،للسماءجت،حامدت؟

منم!عالحريق-زنلىمالث"ارنسحا)و-4ايهاسئمتكاذهب))*

،الاشيلءنبغضكم*

:،!صصطلصحرنزبيحتنتهييا-،بالرحيلنحلم؟

لالالاكل1،.بعلوالموتجزرنحب*
:..كريههجثتط،ظلمات،سدل000000001

حاضر:يولدالآناعواهرأأوطمار.المصا!!)م!*
:الاشياءتتشيأ،والزنوج

...نوحلمهفين
وزلازل،هنابركانرفيقيهالدنيانكرهكم*

:،جعتهاقدالاكوانيافرحةالحناحغدزحبكم؟

الوهه.منفيضعينيكوفيطوفانالكفينفي،يخيعا..لا:يقول:

النيحسمن.01.فسيحأفقاوينتهـهيئ،يتيه؟

،!؟ص*،ص***،*كلهي،،**كليكل!!ي!ى،ص*،،كلهي،-،كلي*حي،كليسههـ"*مي،*م***جملا***بر*بربربر!ح!ىء*شعحع!

26



-.-.
كا-لم،ا-!صت!!.--!ألملم

مصر"اطئضابفى

..ووضوحاداهة4المسائلأشد:تاريحيمدخل-أ

دائماعقليتعدصيلةبطبيعته(ابد"رعندلعقلحدوالنترلماقيةيوعبملقفروحانحإطحباحثة،الاوروبيالمجتمعقلبفيتمموالوأسماليةبهـدأتأحيئما

الاصملة،لطسعتهالغرجمطالعقللبنما..الروجالى..أئاطنال!ووورالاوروبراالعقلعلىكاى..العتراءالشر!ارضفيجديدةحقولءن

......بة....واستواج..الموصدةالابوابلهتفتح،جديدةفلسفةعن.لبحثان

فيتسشطرد،تحليليةمنطقيةنظرةالوجود؟لىين!..علميعقلالتاريحيةاوروبارسالةاقالىاهتدىحينما،كثيراألاوروجمبماالعقل

..الصحيحةمقدما؟هامن..؟لصصحةتهنرزعالنتائجاستدلالمةات...
....حطو..المظلمةالشرقأدنمالالىالمدليهمشعلحملهي

نظريةعلميةارادهاوانما،كالرملةح!ثعايقفا.بمفلنم!صتمعامتكاملةهو،آلذاك(لمعاصرالحضاريللمستوئالطبيعيالتفشببووكان

.....الذي،الاقتصاديفالتخلف.الجديدةلملعقليةالخصبةا!بذرةبعينه

:الفنانا!ضق-2المعامر،الاجتماهيللنظامطبيعياافرازااجس،ليرهتحتالشرويئن

..الكيميائيةالتربةلطبيعةحتميةنتيجةهووانما

..؟لعلمونظرة،الفننظرة،الوجودالىمختلفتاننظوتانهناك:الكماتهذهأمثالكميرانقراوأصحنا

،واحدةخطوةعلىتتم،مباشرةذاتيةحدسيةنظرةهي،الفننظرةفيوليس..شيءكلقبلزراعبةالاوسطاثرقمنطقةان"

المنطقي.التعليلتقبللاوبالتاني،ذاتهافيالكائناتتشدمنفليس..قيمةذاتمعدنيةترسباتالاوسطالشرقاداضي

خطوتين،علىتتم،تحليليةموضوعيةنظرةهي،العالمونأرة،الصناعةميدانفيتقدما،مايوماالاوسطالشر!ث"اناكحننمل

والثانبة،مباثمراانطباعا(لحواسبهتنطبعكماالعالمتلقيهيالاولى)1("الزر(عيةالم!ئتجاتباستخراجتختصالتيالصناعاتعدا

الظو؟هرمجرىتصورالتيوالقو(نينالنظرياتاستخلاصهيكافةالىتعداءانما،الاقتصادمجالعلىالامريقتصرولم

من!ي.عليلالىبحاجةدائماوهي،والاحداث:يقول-مثلاسجوتييهليونفكتب..الاخرىالبشريةالمناشط

حينعلى،الفناننظرةكعتالوجودالىاقصىالشرلىونظرةالمناشطفيأصيلااختلافاالساميينعن71ريونيختلف))

الشرقثقافةجمعتواليص،العالمنظرةالوجودالىالغربنظرةكانتكالنظماعلاهاالىوالثيسابكالطعامالأمورادشمن،كافةالبشرية

الطبيعةالىكلهذلكومرجع.جنبالىجنباالنظرتبنالاولسظ،مفرقةالاشياءيترك"السامي"فالعقل،والسياسيةألاجمماعية

..اللهارادةمنالنابعةتلثالطبيعة،والغربالشرقمنلكلالاصيلةمبماعتةقفزاتيقفزانهوازاءهايفعلهماوكل،يصادفهاكماو!ة

ودع-نفسهاالغربيةلالفلسفةاننجد،الفلسفةمجالقفيع،تدرجمنفيهايراهبما،معاينسقهاربطبغيرشيءالىث!صيءمن

ونتائج،مقدماتوتسلسلهاالبراهينتقيمقسفةهي-العلومعنكيفنمس!تركيباالمختلفةألاشياءيوكب"الآري"العقلانصنعلى

القلبوجدانتست!وحيالتيالقديمة(لشرقيةالفلسفةكذلكولاببصبحخنى،بعضمعبعضهاالعرىوثيقةتجعلهامتدرجةروابطعى

.البصيرةوصفاءاللقانةوحدس)2("..طبيعياأمراشيءالىشيءمنألانقال

وبعضها-القديمةالشرقيةامنابةنجد،اللغةمجالوفي+السامبينان،رينانالفرنسيالمفكرزعم،هذامنوقريب

ذلكفيمرتكزة،مباتراتصويراالمسممياتتصورصورا-يزارما.؟ليونافيةللفلسفةوتقلدااقنباساالاالفلسفةيعرفونلا

الواقع.الحقيقيالوجودفيقا"لمهولماالمباترالحسيالادراكعلىالجئسىالاصليجعل،للفكرنوعيتفسيرامام،هناونحن

الاسفارفيالشرفيالفكزروحتتمثل،الدينمجالوفيعومسنوياتها،العقليةلسملالهاالوحيدالمصدرهو،معينةبشريةلجماعة

الفكزعمادالدينكانالقديمةمصرففي:المنزلةالكنبوفيائد)ئيةالمعاصرةالفكريةالمرحلةاكسعابالىبذلهـكمؤديا..جميعاالحضارية

والحياةامنالىنظرتهوكانت،كلهالاجتماعيلالنظامساس3و..والخلوديلابديةصفة،معينمجتمعفي

،اخنالونشخصفيقمتهابلغت،ووجدانحدسىثظرةوالخلوديستسامان-النظريةلهذهتبعا-ائنالشرفيالعقلفعلى

.الوجودأورهـوحداثيةالوجودفيانساناولكانربماالذي..ألابدالىسلالتهلعنةتطاردء..الاسودلمصيوه

لبهما،(لارواحوتناسخالوجودوحدةاننجد،الهندوفي؟لمئسعنعرفحينما،لتممشنا،النظرياتهذءامثال.لكنولم

وكل1لاشياءوكل،واحدشيءوخلقهفالخالق،معاو!رالدينارسييلاجتماعيةو(لحاجة..كيانهامنهاستنقتالذيالحقيقي

كانتتجدها،الكا"شاتصورمنشثتمافاختر،واحدكالنالاحياءنفسقنطلقان..حقاالدهشةيثيروانما..اشباعهااستهدفت

دمجفيهيبأسرهاالهنديةالثقذ!ةفروج..اخرىصورةيومذات..نحنمجتمعنامنالنغماتهذه

..محيطهعن؟لؤرضيزحهبالؤهـصلىيزيلدمجاالكونفيالفردللفلسفةالمخلصكلتلميذ..محمودنجيبزكيالدكنوربانذلك

انسيا؟كونفوشيوسعباراتفيجرفلالت،!صينفيوامأفىحتى،اخلاصهعنالالحريفيشألم،المعاصرةالذاتيةالمثالية

فيتحتمهبمالا،المناسباتتقتصيهبمايتحث*تهحتى،مرسلا.5صالعربيةالثقافةعندفاع:صلميلذخحى)أ"

)7!الثقافيةالمكتبة..الفناتالشرق.!محمودنجيهبزكي)1(66صالاسلاميةالفسغةلدراسةتمهيدحوتييهلون)12
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مى-نالافلا؟ث!نية.فنلق!افاوطين!وف!دا،اصرى.بر"ةمررالفحه!صالى!حاىمنبد!ن!قل!اهول!لك،لصوري1لمنطق1مبادى?4تمس!سىا

يحاولى،أوريجينهووهدا،صوفياثوقياطابعافيكصبهاأثيناسياقه؟نتابعفييلنؤملا،جزئيةحالةالىجزئيةحالةو!،مثل

يحمل-4رايرفي-الانجيلكانوان..و(لديناعقلابينارزروفيقيسوقهكذاوما..الحدبثانسيابفيالفطرية؟لسمليقةمجرىالا

..بئفسهنفسهبرهان.والبرهانالعقليالمئطقيلتمسهوو(نما،الغربيالمفكرحديثه

الفلسفيةالمشعكلاتانفرغم،الوسطىالعصورفيوأمالبيسالشرفيالفنفيالمعولاننجد،الفنمبالىفيوحتىع

..منطقيةعقليةمعالجتهالمكنطريقة،هيمثسخلاتديعنيةللبح!ثالمعروضةالعالممفيقائمةهيكمارواقعيتهاالواؤخيةالحقائقصياغةلحلى

الفلاسفة""فريقوعند،المتهـلمينمنالمعتزلةعندالحالهوكماوبروحهبذاتهالفناناندماجهوالمعولبل-الغربيالفنانيعذيكم(-

..والفارابيالكئديامثالمن،المسلمينتؤكدبحيث،بعضفيبعضهااندماجهاعلىثم،الحقائقتلكفي

ت!تصركانتما،الاوسطالشرقلعقلالمزدوجةالطبيعةانالا.واحدةحقيقةالفنانومنمئهاتجعلص!لةمنجميعابيثهاما

امثالىمن،المسلمينالمتصوفهـةجماعةفهؤلاء..وحدهالعقلعلىعلىمثلاثيستحيل،واضحاالفرفىتجد(يضاالاخلاقوفي+

يل!ون،والغزاني،والحلاج،(لفارضوابن،المصري"النونذو"قدحينعلى،الجسدمتعةالاخلاقفي(لاعلىمثالهيجعلأنثرفي

الىيلشتوناد،وا،ئطقالعقلعيرشيءالىالحقلمعرفة"مل"و((بنتام"كفلسفة-باسهااخلاقيةفلسفاتالغربفيثجد

..المباثرالحدس.صريحاخلقيامبداوالمتقةالمنفعةتجعل

الغربيلعقل1انحينعلى،روحاني4بطبيتاذنالشرقبمالعقل

والعلم..الفن-3..ماديبطبيعته

بنوين"تقول؟لمعرفةفينظريةمنلملفنتعريفهالدكتوريستمدالعبنشريالاوسطالشرفىهذافيايمعاقدالطرفينلكن

المعوفة:من..العجبب

نافاما،والمناقشةللمحاجةتصلحولاالباطنتصور.معرفة+فسينفسهاعنعبرتقد،الاوسطللشرقالمزدوجةوالطبيعة

..عئهافيعرضنستقبحهااو،فنقبلهانستحسنهاالاسكئدريةقىمدرسففي،السواءعلىوالوسطىالقدي!مةالعصور

ن؟يصحالتيهيوحدهاوهذه،الخارجتصورومعرفة+والعقلجهةم!العقيدةبينيرنسقمرةلاولالمسببحيارلاهوتبد!

بالحقنصفهاانلنايجوزالتيوحدهاهيلانهاويجادلىفيهايئاقش

اكأماين،سوىوجدنالأ"الباطنتصور"معنىعنلئاءالناالبطلاناولبئأقر!رالمدا-ا

قاباهـبةالمعرفةمن؟لنوعهذاعنتنز3التيالنتيجةيبطلكلاهما

والخط.المواب8676ب.ص.صاحار،شالصمالسيليبنابة

للتصوير،موضوعاذاتههويكوناناما،هنا"فالمباطن)ء--ء.?

..المئطقلقوانننخاضعنرىكماوووو،الاداة!و؟ذنةإرهـلسا!قهممرص!رنللثاءيئ،اددذايمادى!صصجمؤم!صالمحماةالرصيالرسايم?!
..مر\

اذنفالكون،للتصويراداةذاتههو"الباطن"يونانواماصبكثلمثط!اطىجماماتمثلتهـماجمامص%صئاضمدقيالونعى!إم

..........ششاقعرفطلام!ف؟رر.التاضممهفيالخع!---!!!ر؟ول!4لملا1كاكاكا

..الطبمعهلعواليىحاصعلرىكماوهو..؟لموصوعهو

م!ولحةسوى،؟لتجرر:يالتحقيققابليةترفضمعر!ةثمةقليس.هـتصهيصعضخ!يه

حسه
-

نبئو!القولتمامايسياقض،التئاقصوعدمائذاتيةوقانون ى!ط،لمجص
صحيح.كلاهما،المعرفةمنمختلفين؟(ا.؟-!آدكبم-س-..-.-احمصلمث!ييرفالىاء

احتمالع!نجياثئمنوللحالللابالضرووزر"ةلااقع،للوولودارحدكنامئعفحقيقةصخلالئنيءهو؟-بخ؟!؟-إ:.ش-:بخ!.-ة-؟خ-::-!+.خ11!مم-!1ا ............-.":.؟.+!-خ.--.س-7سء--.ايررل!ل!ضرلمجص

!3-دا

مهوللواقعمطالقغيرالهواما،صحبحمهوللواقعمطالق؟دهةاما-\.-،ء..4+.-"--ا
.،..ش؟-..جصيممم!ا..؟ا

الفسوسملة،الحدسمنالدكتورلحعلوحشم(.دصححلسى؟-..+!ج1"!..؟مبا

..............-ا.خ-!-ا؟أممكل؟لم!-ا.ا.-ا..لا.ا:ىج!؟

التفكير،درجاتمنمعيئهدرجةهوذاتهالحدساريئسى،ل!معرفة+-

فضلا،الاشعاءمورفولوح!ةشعدىلاشكليفن،وحدهالحدسعلىخ.تجغء--مم.؟.+إ-المداد:!(--

لعمممحاولة..للوامعالسكليالوجهسوىلعيلالداد4درجه-.!كم!ا01ا.س%ه.
القائمن،فالفوميثم..ىالاحرهالوجوالادرايهةعلىكافةه؟صور+--!؟.-.االمام11*!ادو

الذيهوالصحيحالفنوانما..الباطنةحقيقتهاعنلتعبير1عن؟ج؟--..ا!!ا:.؟ا...؟ا

-والفن..خلاقامتكاملاتعبيراالواقع-وجوهكافةعن،بالصوردعبر..-.؟.ا.0اا03ء

في-.-،-ة.إم---

هدءعنالتعبيريستهدفوانما..ذاتهالكاصحيحة1بصورةالكائناتء-!.سس!ك!.-+11آ.!شا.اا+--ارضض

ل!:-ج!-+يرء.--أ-ج.حمرممبمء،-.-..++---..لاى..

بين،زكيالدكتورأقامهالذيالوهعيالحائليتحطموهناء:.فيأ؟في7!و-م-!أ.--.خس!%.!ا؟...-.اشنايها!ر!ل
مختلفتينوشبلتينليسا..والعلمالفنن1دلك..والعلمالفنع--.-+!د3-إةعص..-

مختلفتانوسيلتانهماوانما..ومراعتناقضبيئهماينشب،للمعرفةتةخ--ص..-ص

..بالصورالحقببقةعنالفنيعبرفبينما..المعرفةهدهءنللتعبير--.--لاكك!--خئلأ

)2(بالمفلصيمعنهاالعلميعبر-؟!--ا..!-!،ج-إ-

عنحديثهيجمل،للفنزكيونكور1تعريفان؟لذكروجدير-.كص+-!قه!.!ا!--

!---.؟..------.--.!----صض--أ--

8ا!طاقعباصالفهمالفنابثرعلافقةعجموشيفبننبراجعأأأصخا-خ-.-.-شو------ا!ش!غالهسثبلتمنبهيعت!ب
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الانسمائي،الفكرفيثوراتهنأكبأناقتنعقدالدكتوركانفاذاع!ممقوماتلكلسلبهعنقضلا..خرافةحديثالفنياننقدفواعد

معين،مجتمعفيللفكرالاصيلةالطبيعةنظرية-اراديالا-حطمفقدالمنطقي..التحليليقبلولا..يعلملابماعلميقومكبفاذ..الجمال

الابد.الىعليهتنغلقثابتةقوالبفيالفكرتصبوالتيتطويرفيفعالدوركلعنهينزع،للفنالتعريفهذامثلانبل

الاعمالىيحصرحينما..والابداعالخلقامكاني!اتكلويسلبه،المجتمع

:والفربالشرقبينالفكر-5..جميعاالعقلوفوق،ا!واقعفوقمسهلقدةنماذجفيالفنية

نادلىك،بالمبطلانالرهيهذامثليدين،للتاريحواستقرا؟نا

علىئج!استعواىنظرخلع!هلىحدمسهاصحدلمسايناف!نىلىجدطلاقابالذوكرنماالمنطقيعلى..مرد!رة،حيةظلت،والمجتمعالفنبينالمتبادلةالفعالية

وأئاريخ،ا!ورإجم!ار!حيصانالا..الادلةبعضالتاريخيسغطف..كلهالانسانيا!تاريخمدى

..المنهاراساسهاعنالكشفيساليعان-**

تكصويرااسمياتاتصورحينما،القدرمة(لشرقيةفالكت!ابةع،فبمعورلالىالبثري؟لعقللقسم؟!،؟دنتطيعوررظ

بهـ،تتسمالتيالفوتوغرافيةالوالمحعيةءنبدلكتعبرانمامبانترا،التفكيرفيخاصام!هجايشكللاالؤقبا!دلك.فنيغيروعقل

الطريقةوورزهتطولىتوحيئما،العالمفهـممحاولتهافيادراشبئاولبىبئث-ي،ا!ا-ةةفيالاساسيةسألة41ءنجوابايعطينالا،اذنوهو

..الملغويةالتعبيراشكاللهاوفقاتطورت،الصلية.واولدة؟لفكربينالعللاقةطببمة

بواك!يتهاالحقائوصبانةعلىيقومتإى،الغربيوالفنعروهـممانيعقلبانهالشرفيرهمقل،رعىةور3الدتعريفوانما

-وفن،"رالىصكينجون))مثلاهـوفهذا..(لعالمفيقائمةهيكماالمة--،لى!كأسوارأداخلنفصمهانجد3قبكلىلناير-مح،)1(تصوفي

ربقشه"خ!تم))هواوالالهيةالائهاماتعنكشفهوالجمالان"ادطالىوول!؟ا!"!وواروريرقى"ك!ريحة"صياعةؤأ*!بح.اونشفيمة

بغد.روكروتشههذا!وبل)1("مصنوعاتهاصعروخىمخلوقاتهديالله4يرطبببعنىالعربيالعقلببنما،مثانيعقلالاصيلةبطببمتهالشرقي

)؟("فيزيقيوجودللجمالليس"انهيعلن.الاوسطالثرقعقلفياربىيع،روتشإمع،مادي!لالاصيلة

..ىا!ريآ،يرقفلسيمندديمةعتالبدلجمال!فنالمعو*،وصرومثلنجاهاتوانماةكو11الطبي!يالتةمبر-؟
ونحيرهما،...

..بالتطبيقتحققهدلصجلعل!بهيه،ضلا،للفكرالطبهميارةسصرهذامثلان؟لا

الامحلى"فيلمنل"العبرةانعلىالد؟*وهيصر،الاخلاقوفيعالورواسزبين(لوثيقالارقباططىالمضطقيالإ!ليلانرغم..وا!د

طرائقاى؟لحقيقةبي!ما.1!6عى)قىالعهيىالعيشبطر(زقلاط:يعةفي(م،والمناحا!تربةطبيعقىفيقجسدتل!واء-الطببعي!ة

.-معلمج(1*قىالاصا!طبه!ة))ء!الوصيدالتعبمرهيالفعليةالعينشالوصيد(لأساس!و.المبشريالفكروب!بن-ولبشرالىمصويالتكوين

القيمب*.بئا!إخاقضاوالتوافقلمدى،!الو!المحكهيبل..معين.الرأيهذامثلعميدانيرطنالذي

كانوادا..اخرىناحيةمنالقائموالواقع،ناحيةمنالموروثةاليهوجدخلما،تور3الدلنظريركأ،واحددليلءنبحثناولو

نافعليه،دعواهتكذل!العقببمةالعيشطرائقاناحسقدالدكور-،وانه،اي!ههيةالد،كلورمقدداتفيصعفعندلكليعس..سص-دلأ

.؟لمحكوىهذهويرفض،نفسهمعمنطقيا"كون.دانهالوأيفيمحجزعن

الفا-صفة-القديما!شرقيالفكرمنيإخديرفتألاالهالاعءلتهلا،الاخرىالكونجةالظواهروكافةوالئاحربة؟!!طبيعة

الشرؤص؟لفكوكاىحقافهل..دعواهب4ييتسلام!ن!-والدينيمطيالذيهوالفكوفيهاانعكاس!وانما..كلمبعةفكوربئطر!قةبدازها

صوفعيا؟حدسيافكرا،القديرم1لواقعمنتستمهـجذورهاانماهذهالانعك(سىوعملية.المنهحذلكمثل

الختانيوالتصور،للعا!مألتتاف!بزوقيوالاصل،الآلهةتعددانؤحبفهو،العضويالتكوينقىطابعواءا.حجيعمداكالمها!رالحضاري

القديم((فكرفي؟لمتهءركالقاسمكالت،المعتقداتهذهكل..للنهايةا!سلالاد!تموعواما.البشركافةلدى..لمعواء،الاسماسبهخطوطه

..السواءعلىوالغربيالشرقي،له3رلتلأو.إصنالمورؤولوجيةالسماتفيتموعلمموىريسفهو،البشرية

الجمونانيانفكرفيالاساسيالمحوركانتالمعتقداتهذهانبل..نفسهالمخطبيعةالىبحالد!دتعدىولا،العضوي

غلىملهببةحكومةيؤلفون(لاولمبقم"فيفالالهة"..ذاتهالقديمهبم،للم!الطبيعيةالىتفسيراتووذهلكافة(لمشتركةوالئتيجة

يميزهملا؟رتهـ،حياةيحيون،بشريةصورةفيوكلهم،تزوسرأسها..الطبيعيةالعو(ملوتطورالفكرتطوربينالإوافقضرورة

فييحجريعجيباسائلاوانبسماوآؤوىعقلاأذكىار،مالامنهمالور-وامل،بينم،مستمرتطورفيالشريالفكرانوالواضح

)3("الخلودلهـمفيكفل،عروقهمسضطيع،الواحدةالطبيعيةففيالمرحلة.نسبيا.جموداتعانيالطبيعية

قويمة،أحكام4تزول!ىان"هزربىدأقوالفمن،العقابمحنوأما..البشريالفكرأطوارمنمراحلءرةنرىان

!!!"محاوللاأليةا!ابوساعة،شيءكلو!هـتيصر!!اب-فوراح،ظررنجهفيالث!رةبهدءالدكتورأحىولقد

،ال!زر،لطوالفهع!راءمنواحدغيرحاولفقد،العالماصلءئوأما(ريتمالأمنط!بة!ليةنوءةللغرل!"!قولفكتب..طربفت!بريرءن

ىت-واانهـم-تى،الميثولوجياصورةفيالمسمألةهدهمثلمعالجةيثورريثمماالافنيةتصوفيةلىوحانج!نجزعةوللشرق،نص!هعلىبرثور

)ع(..باللاهوتيينيد!ون)2("نف!هءلى

قل4اوكلء،أولةءنوأض!اتعبيرا،اذناللا!وتيالمثالر9الفكركان،الف-ورةبارذلمك،نفسهالرأييدينأتبريرا!دامثل(رالا

.العظ-ماللانهائي..الكونأل!غازكشمف،كلهالانساني.لكبروقي(ت،اشيءاقلبفيتنموبداتمع!ي!نةتناقضاتعننعبىرهى

العفلفيعئنالية"طبيعة))عن،بحاليعبرلادلكانالالخةاستمرناادا-"*يالثورة.ا!نهايرةفيعيه،ثلمبتصةى!وه

التجرير:--ار*لمم،القديمالشرقيالمج!تمععرؤ!فلقد..الانسانيوهذا،القديمةالطبيعةقلبفيد9"توةجديدطبيعة-الدءتور

..واضحتناقض

8الجمللصصعلمايم!مالقنالصمدرأأأاجزائهكافةيوحدمتئاسقداخلينظامهيالفكإءطبيعةاىاذ

كرمم!اويوسف،مدكوربيومي:ءالفدسفمةتاريخفيدروس)3(..الثورةرايةصدهرافعا،عنهينفصلمعيناجزءا"تعفلا

الابق.المصدر1،(911ص:الق!ناتاكسق(1)

لسهابق.1المصدر)5(ا!اصالفمنانالثرف)2(
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فالالك!ر..للغربوطييعة،للشرقييطييعةنقوللاولكثنااج!بفيثقاكاتبناءاليأسهمفدببريمالعقا!ريائعلمانبل،ا!بت

عدىعلىنتطوروانما..بحال.نتجزالاكليةوحدةالانساني..)1(احداهاهيذاتهااليونانيةالثقاكة،عديدة

،السطاءعلى؟ليمنانيةوالفلسفة،القديمالئنرفيلالفكأ.التاهـلللمعاىاللاعمةالفلسفيئالمدادطأعتتلىقد،المديمالت!نتتقانبل

هوالمادكطوالماقع.الانسانيالفكللتطمرمتتاليتاكامرحفطكاهماانما)2(و(ليتتهاناثثطئإ

.التطمرهذالمنلىالوحيدالننع"نادا13))لإ(31،ببلا))مدادساتثنحد،الهـف-دففي+

!رق،تمطالن!لإؤ،تي..اتصتالمنطليالبحتمايعتاد"غتإتاما"تإ

كالمف!لالد،الاوسطاتنرقثقافةعلىيصدقنفسهوالقول،اوعبوهـوةازهاؤيرى،وافقولاتالموجوداتبهايقسم،بالمقولات

الثقاقةملتقى،الميلادقنلوالاولالثانيالقرنينلمحيالاسكندريةال!ضاءسصرةانهبل..والاضافةوالجزئيةوالكليةوالفعلوالكيفية

والمسيحيه،اليهوديةوالديانات،الاس!كندرمعالوافدةاليونانيةرغب-ذراتمن"؟لفةبانها(واك،رابوالماءوالهواءالناد)الاربعة

تفلعلومان..الاوسطالشرافهجالنابعة-الميلادبعدفيما-..مئدثتتةتإلامنمسمة

الاولالمسؤولهوحينطاكالاجتماعيةالاوضلعالىبالاضافةاللقافتينلوالبيهمبةالفلىفةفي،ةإالتصلتبرير"الحلاتتئفونتتيانبثئ

نئعلى.والديمالفلسوقيبينللتوفيئوأمريجينتفلوطيننععةعمثابندرر51ءلإلتالبحنإ،الوجللدفيالمنطلنيالتفميرطلجسنتجتمنه

فكاعت،متطرفةفمطةبنرلعاتذلكغيرتميقلتورالاسنتندريةمدرسةال%يطةيةالمتاكتافبمبتماكفسفلمدبأف..تإجنتدكنةعلةيكنتنشامهإ

المدهـسةومانت،ناحيةمنفيمطاإرأسهامعلىاليهوديةالمدرسة،زفيوهلإ-3اداأكطوللد..الواتفأنمر،البنتاهمةعإهامصر

.اخرىناحيةمنأمونيوسرأسهاوعلىالوئئيةفي!يوموؤور!ةة،القددبمالعصرفيبوذاقلسفةبينالقويبالتنسابه

التمجرب!يالعقؤرأونا،المسيطالعصرهكاجاءام(تىخطالي،فه،بوماميتافيعيليةيتتفدداحانهالا..الحديتالعصر

!طبى.0العربيالفرفي،إلىجنبجةبايمفان،الصمديمالحسهوهع--بةا..الجبئئيلتمنالتجردالىودعا،ههيمبعدخطمة

..الناحدالعربيالمفالرلدلإأحياناجميعا..ومنطلهعمفهمع(لمفمرذلمكصدثقكلدجعلىتدهتذاتهاالخطمة

الشرلملعقاليةأصيلةطبيعةليسللظاهيةالحميمبمالمصدرانالاصوتنسمعالإنستطيع،ا!قد!مةاالصينئأعماقيومن+

..حينذارالقائمالاجتماعيالواقعوانما،الاوسط،الحوريالح(ولمننوعالىين!ب،ت!-لاويدعىفجبلسوف

،بالصراعزاخراكانالعربيةللدولةالاجتماعيالواقع"انذلك،الاولالمبدأوهو"طاو":عنصرينمنمركبشيءكلبأنفيقول

المتصارعةللعو؟ملثمرةكانانماوتطوره،آخراجتماعيواقعكأيهـادةو!و،ا،ولالنفسىاو"كي"وبةالعقلاوالقانونومعناه

الذي،العملي(لاتجاههذافببهنلمسالذيالوقتففيولهذا،فيهحتىالموجوداتصورجمبعالىمعافينطوران،الطاوبهيتحدلطيفة

اهـنيالمرتففيولهكا،فيهالمتصلرعةللعوامكإثمرةكانانماجهويعود،لاكااكاأ*المصالىالراحةالى(لتطهإييئتتأإي

العرب!ةالفلسفةجوهريمثلالذي،العلميالاتجاههذافيه!س..الاولالمبداالىخم!ء

آخرافجاهاكذلكنجد،الطامحةالناشئةالدولهمعتضفقاتيبتركبفيت!صي-لاونظريةبينفوياتشابهانحسيألسنا

انهبل،غانياارسططالاليااتجاهالشيولكنه،التناقضكلمتناقضا؟أرلسطوعندوالصورةالهحولىنظريةوببئ،الاجسام

د(خلالصراعيمموإ،تمامامعاكصفتجاهوهم..اثصراميصمفبما.نجاهحدلسيةمدادست،اليمنانجبةاليالفلسفةنجدتلسئا..تم

)1("ماليتخلفالنكمعىعماملميممل،الاسلاميالعربيالمجنتمع.؟.صمفية

مح!دمنيتركبا!المان:الفيثاغوريينقولادننعللكيف

للنظرية:الاجتماعيالدور-6قولزكللكية!ثم؟افلاطونع!ر؟ثث!لعالمنعللكيفبل؟ونغم

،وحدد"عللمادةتفسرلاوأفعالاحصائصطب!عيجسملممهئان:أرصطو

انيرستءد!"ربرالدكطحاوكالتي1الادلهنإلن1،اذننرلننحنإ!)3(واحداش!بئاا!تإاافالمف"صطةفيالم،دةيردباطلإبمبدأبأئ

(لوو!منععينهضعنطىحذلظوهاهرلنافكرالبتقرهرهبمهعرنمالفيا!كمنهناج*!!؟كيالاساسذافووو،"ابطنالمبدأ"هذاأليمس

.؟!للعالمالحدصبةالنورةمحهنيالدكظتلتد

ر؟لظوا!كاؤ4معالمتبادلةوعلاقاتهاحركتهامنتجريدهافيثمفروريوبفصانونالوجودبوحدةالرواقيةقولنغسركيفبل

أهـىرثطفياخيواثمتعميماعمامطلقالغيبميتافيزلملقيهلعمبمهاطعيعهوالروحالوجودوصدةكانتاذا..الوجودمنمنثثكليعقلأو

،الدكأكريجعدرعأكئكفلا،لنظريتهالاحتماعيالانعكاوةممان.مقدهـصنتاكتوظثكأللئظراتالاتإذهوالمةنقىهي..فيهالمنبثإ

......(67كئ)؟!والانسماهإ

الست!هدفافهلن..للمنطلالتزاماماطر،البحطفيجديةنرا
اؤةروصمةغر/بوعمل،صوفيدرميمقلأئعنالحديهعاناذتينرأئتلسئا

النتي!صةهو،وألاجتماعيالفريلتطورناالهـاملفالتجميد؟خرافةحديثهو،هذ(كلبعد..عليم

.بةالنطريةهوهلممكيالملمرة*سه

لمافد!قد،اي!دلي"الشرفيالفكركا!اداءمازتساءلولقد
ملبسةة،لىمء،الوامععحالاتمادةفيتنموثمرةنعيشلإنافادا.

..بالنفيالحواتي..ايىونانيالف*رلمحعقيمه!ا،لةعالمتهسفياببلء

.للنظر،ةالرج!؟الدوثكا!،المتخلفالقمةحتماعياقعنايم!لىيخصمرلطممعيةللفكردا!ولالا!ك!(ن،دا.فهااليوفانيةقلفلسفة،بسيطوالتعليل

كهـب!جولهنفئضرتتث.السذ؟-ةمنزكيارركذوروليس.يرظوأآالنعأتبابإ"3رم)4(،يوسفمعنلوأثأإنحلن..نفسهالشرفي

اهـىرأ/"نووبحعيتاطصمابالمةكثئمنطمهوليص..اكءيجةاننفك!برالىحفزنتطوكأ4،منهـجاأةمذهـبايلقتههلمأطئ،اليمنان

ةثصالاخلاص.برطلجونتمافلاموا،طو/أنةمرونهلئاءجهمهاممادمناليزتأدجبما

....حيتطاطالعاممفهواإحساإ-"علميندليعلى

للفكر:الاجتماعيالتفمسببر-7

.طعحمتئ+ةألإ+!:3يهءتبمأي031م517دأح5!!حلم.217()1

اخر..طر"ورلمالفومصدرعنالب!حثفيالعال!للمنطقباندلك

تال!!ه-ال!لايا..العصميةاوولأيارحرىةا!الثراررءاجهوال!ارةكر.الفلسفةتاري!خفيدروسة)2(رلبم

.....ء2صالفلسسنه!ةتاريخفيدهـهي)3(

2محدد!6ص-ممرلةكابات:لمالعلامينمحمود)1(،صاليونانيةالفلفهةتلريض-كرميوسف)،(
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انيئبوعانه؟ذ،اـلانسانيةألمعأرفبهأانتظمتافتيأنصورترجعألأولىوأندأئرة..أنخارجيأنعالممعتفاءلهامنثزكتها؟تش!نمذ

الحياةاؤعالفيالمعمويةوالقوة،الجسميةالمقوةمنهتفيضالمذي،احتياجاتهبمقتضىالانسانداخلهايتحركالتيالخارجيالعالمقن

)1("المشثركة.المجتمعتاجاذنفالفكر..المجتممعهي

فرضمجردالعلمي!ةالنطربةمنيجعل،بوانكاريهنريهذا؟نميدرناآللماذا؟(لمنطقهذامنوضوحااكثرمنطقهناكهل

،الفرصنمنقدرعلىدائماقائمةالعلميةالنظرية"بانفيقولنافعويقول"علميةفلسفةنحو"كتابهالىيتسيرلعله؟اذنعليهالدكلتور

ب،نذلك..النظر؟تاتفعالاحقيقيةانهايقالالتي(لنظرياتوماهذءمعهنقرأولسوف)1(."جديدمنطقفهذا.اقراوا"

المتماهدةالعلاتعنلدعبير(لعقليركبهامجردةرموزالنظرياتتكونانينبغيالفلسفةانهي،الكتابهذافيدعوانا"الكلمات

)2("..الظواهربينانلهانضمنلكي،خاصةبصفة(لعلملقضاياتحليلا،صرفاتحليلا

منمانف!وؤئيماوؤتفي"يملنبرجسونهوهذاوانجرا،تلكالقضاصاغوامضتوضيحفي.نفيدهوان،قضا؟ءفيالعلمتساير

جيلمنوانتقلال!نواليعلىكونهاأجساماواقيزحيتيارنبعالمكانعنتمصاءلنافاذا.)2(".الغيبمجاهلفيللضربتتعرضانثون

انيفقددونالافرادبينوتشنتتالحيةالانو(عبينوانقسمجيلالىأحللتهاذاالامعنىلكلاميءكونانيستحيل"أجاب،التحليلماهية

نشأتفقدالمادةاما..تقدمكلماقوةرزدادانهبلقوتهمنشيئاحا!--ةموضوءها،ذريةقضيةمنهامفردكل،اوليةمفرداتالى

تج!دنفسيشيءالاهيفما،توقفهأوالحيويالتياروهنمن)3("الحواسباحدىتدركجزئية

"..وتمدد،الوضعيالمنطقهدا،اذنتتبعلملماذا:الدكتورنسالونحن

..اخذت-ذلكمنبدلا-اولماذ؟!الفنانالشرقعننظريكتحليلفي

حدسالحقةالمعرفة"انمابرجسور2ر(ىابعرلة!"ألموامي!لظريإسيردرك؟همعنةسكخىبذونؤثقض،احسوساارمالموراءعمات!دث

..كلامحمنانجيبركي"لمعاص!ر"اعالفلةن*لتحمببمةىلوغربوصهل:العاذما!شرق-8

للفلمفاتالحقيقهةالجذورادراكعنعجزتالحدسيةالنظرةهيوانماالطريقتضيءبانكفيلة،المعاحرالفكرالىواحدةنظرةانبل

اصاي.ظامفلفاتهيبأزماتدربم!تعدلمثمومن،الغاصرةالمثالية.الدكلوىحقيقةالى

وق"!ةالمءمليالتكنيكقمةبلغانبعد..الداخلمنيتحللماديبواقعالايمانهي،للعلمالجوهريةالسم4كانتفاذا

.بةغاالماسلاالاوروبيةالفلسفةفان،الشعوديةالمعطياتعنمستقلموضوعي

،المدكأ!دبهصةعنحجبتاقيهياد!ركيةالنظرةونفى.الطعيالمنهحعنشديداجنوحاتجنح،العاصرة

وهيالعلميةالفلسفةيرىاناس!طاع!ط.هـلمعا!رالثرفىحقيقةيخضع،جيمسوليمموتنسمعاننستطيع،اميركاففي

..مشمدا،الديرصيةللتجربةالعلميةالضجربةيخصعو،للمنفعةالحق!بقة

الالمحعى.الشرقاعماقوفياوروباشرفىقلبمنتنموقسرة"الدررةالعاةاليهاترجعالتيالثلاثعقائرفاالاخيرةمن(

ارملميوالتشريح،الصحيحةالمعرفةوامكابية،العالمفمادية....

...االا0010وعصيده،قيمتهبكليمدءمنظورغيرعالممنجزءالمنظورالعالىم(ن

!نميالمعاصوللعكرلجوهريهسس!ب..لاريحللهثمع!ماا!للأةانوءقدة،افظورغيرالعالمبهذاالانحادالانسانغايةان

)؟("بالضرورةاثرءلهفعل(لالوهيةمعالمشاركةاي

يعتقدؤدكما"النفسعلىالتورة"قبيلمنالظاهرةوليستعلىيتكاملناقهركليالمطلق"بانيؤمن،جويسجوزياوصوت

الحديربث،الشرقلم!جتمعاتالصاروالتطوريالخطمووانما،الدكتور51("..بافرادذاتهعنيترجمبانالروام

التاريخ.لحركةطبيعيكنتاجالعلميةالفلسفةيمنحهاانيؤكد،برادنيهربرتراينا،انهـلتراالىاميركاتركنافاذا

الوافعيرىخى،المنطقبهذ؟يقتنعفلن،(رلىكوروامالانهيتغيرلاوثابتاالانسجامتماممنسجمادورنميرهاللامتناهيالموجود"

الف!رريخزوالعلميبالمنهجويحهـس،يتغيرهوحولهمنالاجتماعيةالمص:فينفنىانونريدالصعودالىدائمانننىكناولذا،كامل

م!ءودنجيبزكيالدكتورأصرولو..مجالاتهكافةفيالشرفي)6("..البحرفيالنهريصبكما

-ربوالغالعالمبالشرقيقوللسمعناهالحدسيةنظرتهعلىحينئذا،جادالىميلالطبيعةفي"انيرىالكسندرصمويلوهذا

..الفنانعلىالفكريعتمدكمادونهماعلىمنهاكليعتمدفارقىأرقىصور

متحف؟لىحيداطريقهانظرينتهتعرفسوف،فقطوحينذذ")7(*لوهيةهوالتلهذا،الجسم

.الآثارعناصرالىالاشياءردعلىالعلماءيقرلا"هوايتهدهداثم

لأاواحدات"الكائناتأجزاءفييرىوانما"الكيفياتمنعاطلة

احمهـارالقاهرةوتلكهذهتجري،الاحداثبينوعلاقاتزمانيةمكانيةوحدات

18،صالمصهرنفس!)1()8("الالوهيةيمثلالقو؟نينهذءجملة..ثاورةقىانجينبم!فى

21؟صالمحسدرنف!ى)2("..ثخعيامرالحقيقة"بانيؤمنلشيلرثم

27؟ص-6؟؟ص)3(بناصاح،فرنسافيالعلميةالفلسفةعنتساءلنااذاحتى

اليه،وأعمهاالاجتمادةالحياةمظاهراقوىالدين"بانقائلادوركيم

مطابععلىطبمتادكنيابعنلاول1الفصلىعنوات)1(

61ص..علميةفسسغةنحو:محهصردنجيبزكى)2(

ض!واكأاإلغوور!ارا22ص..الابقالمص!در0)13

؟ر.4.،!!الحديثةالفلسسف!ةتاريخ:كرم)4(يوسف

لاطبردهنجابه-سوردسشارع؟8.صالسابقالمحدر)5(

-ا)لمحثانتجز؟ا2صالمصدرنف!)6(

؟6966"-مفرت4!اصالمصدرنفس61(

؟)4ص!المصدرنفس)8(
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المظلعهالطرقاتعبو-رالسإهوىكان

بعميدق!ديلللضسمة.ر،حز--ف،

جديدمنتحياالسوقيوماقريرةاويرى

سعصدلموالتهتز،الخبزعبيرالدورتنفضن

ودخانادفئاؤواروالا،احمالعبيرالوردرثس!3زخ

ترابمنح!ولايسقونيةالكبورر!ط

الرحيبهألارصفياد-جرير،وى3،ن

ورطلموبه،عبجرأالصدريملأ

بهخحموض!الارمنوليقتمات،الثوبفعير

نعمةا!ف-لافيرلصحينم،يغنيئ،والطينالملءورت-بم

وهجمنذبولاوارتأنالمث-هبيهوىء،ن

المياهؤ-وقفوؤهاوزاوى

يعودأنيهوىو،ألاجللىورت!قط!لا؟ان

ذنالماتثويبيرمسمعحينما

مس!-،ءذاتو؟فى

الجعبدهيىلاورتادرخغنى

السعيدهاويىإووا

يقالمهوالليلالارضوجمال

الطريقعبروراى

حجادهالماءءاىيا3ليرشم!ورا

ألا-نتظارفيأز،)1:لاط!لقال*-!لا

طورا-"ليلاتوترقبتك

")"ا-"هنيهاتبعضرلشسرو....رقي!-در،

.الغلامصدرفىالحمراءسث!ومص!ىالتفاحةلاعموانكنغس،.أذ ء،ال!لملأمصحدر!ى.إع!تومصى
كلامرجعولا،همسلا..السودأءالظامةفى

ذنالمازواشيحبسمعولم..الط!لوص!حمما

عذوبه-الموأويلجرلمىف!جا.يذكر.رروام

البعيدهالقناديلاغتال!دالحزنشبح"وادعممحرينادض،مسىء،!!الى"

الصخارؤىالموعنح!ايىتالابلوغدا

صنهريهبالحيعلىيوهـ!وأقما-*،ع!

فيغريبهعلاماتالصدروءلى،جرحكفيهفيكان

صلابهكل-نابقا،روبع-:جه

وطيبهخفياتودلالات

عليامرقدالحزنان:تال

المياهالن،صرمنجفتحينما

يدهالبعقنادرايرتالزمنجفتحىجمنما

البسااهـوتوأؤى

طياالل-لةوط-وى

الحيا3وابفيالممعموءس!،ألاممبلطوىأذوطوازي

اذطلقتء-ؤلجيفيياهتوالردى-ازي،عير

كتفيافيأل!جازالومالث،ختالتيألارصأزظر

الرجالالامصدريءلىوحهإت،طفلاأزللم

أتيتولكني..قل!يفيالجيلحزنكان

يطيوص،زالوالعشرونورسالظءاممب

ال!كيراطفلأذلكءنبر،-حا

-ال!ارياتالسشينوبرفيالميتذلك

ماءعقألنهرفيباحثما

رعيدلقشديلزيتوعن

..سعيدالوصو.صإوصدىمنوبقايا

مطرع!هفيهحمدا!اهرة
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لاسسر!ححسحم
شس-:

!.888!رممهـ/!1!الا**-عاع//امح!!ي/0
/////ش!ء////؟لم

!لقكض!ررئهاق/؟////////(بمص ////؟.///ث//لملمألم
..حر4عمنمحهـميى.ء.حهلم!هيير!سممممهحيى

.ارعبونزء"عراشفقةوا،الونوة5و!ويفىالوجومورأيتاليومذلكعناحدثكمانفيملحةبرغبةاشعرلماذا؟دريلست

بنب!احشيءاشبهنفاذاح،داؤو!،سن4(نبكثالذيالصوتكانناسلري،امامماثلةتزالىلاصمفرز4ان.مالقانرالكئيبوصباحه،(لماطر

(لاس!ودبنطالهالىارىوانا،حإقيفيبالغصسروشعرت.الكلابفلعلكمرييدومن.بعيدةسنواتمنذتلاحقنيتزاللاوذكراه

!-مولكن،كسيحجارز،(ناءامكنت.ركبتيهكلنهتامنفادغأيرتلىاستطيعلاجامداؤ94فتوالذياليومذلكعبءتحملتشاطرونني

بسرهـ-ةالاىوادركت.كسيحاالمرء/*وىكيففخاديقكبريد.شي!ئاافعل(ن

اصراهـ.اوان،ؤقطفخذاندهبل،رجل1منألانسانلهذاليممىان

..هـلعادتيعلىباكرااستيقظت.كانو!اياماحدفيدلككان

.نتديرداايلاطلمتهن،لحظةممذا-جرر"ابابىوابكأارظمتا)*نيهيحينالمهـوسةالىذهابيقبلاللروسبعضاـتصفحورحت،يوم

لانني.لناالمواجهالمنزلفيالرجلهذاأفاممتىادريلستتحدثحركةايةوان،حينافيعاديةعيرحركةمسمعيالىتناهت

وكنت.المحي!رزافيأدبسرأت4رممذالغرفةهدعيرسكئانهامحرفتىرفلاضيقاحيناكان.جميعاالناسبهايشعر،الحيهدافي

ذيالغرؤءاكأؤلهذافيالجيرأناولادمعلالعب،الاحب،نبعض!انزل،جارهحدرتالجارليسمعخىمتلاصقةوبيو.نه،سيارةاوعربةبه

،غرو""فياوحيدةاالنافدةمنوحزررببطءجميعافنقترب،الكنتيرةالحي!واتلان،الحيسكانمنلكليحدثماالىطلهةوالافراد

غطىوؤد،طراصكأعلىالقرؤصلمءجالسادإئمانراهكنا.اليهنتطلعكانوسأنما.بعسرعنبعضهاي!ختلفيكادلاوالمصائر،هتشابهـة

حظدم!"ءريهزهركانتبل،(حديزوره/بمنلم.صوفيبغطاءرجا-4.واحدبرباطجميعاالناسيربطدقيقسلكمنالك

صرةاليهتحمل،لخدمة1منم!صرؤقىوهي،يومكلعصر،مسنة

...بهوتعنىالضرفةلهتظف"رةغيرلمحكه،وؤد،صفيوةي4واا!طفاذا،اليبتمنوخرجتعجلعلىثيابيوارتديت

سموفكطفد،حولهيجريمماشيئايفقهيكنلمالذيالصفيرواخي

ابنيهان-ذلكلمانكيفإذكرولست-بعدفيماعلمتولقدوجدتبينهممنبرأسيأطللتوحين،الدارباب؟مامالوقوفالى

عمهبيتالىيأتيهدااخبهابنوكان،المجاودالحيفييسكناخالمنزلاماممن!مؤسموتجمع،منازلهماماماصطفوافدالحبهيرانان

رأينهوقد،بسرءةوي!هقدهالطعاممننتميعألهقيحضراحد/ومكلى.!االمواى،

ا!صاوابناءاناوكنا.الحائطعلىاكباالساءةنابضلهيمدؤما،

عمه.عمررروغيكادالذيهذاالاخابنمنصخلكمكانالىمكانمنوانتقالوهمسات،يتبادلونها/نظراتثمةكان

يستسونكانواالذينهلي2وزحمت.الر؟يةمنالتمكنفيرغبة

حال!--ا!رجلىيحملونكالواالذ.بنالثلاثةا.رجالااحدنرك:بالحاح؟مينيقالتتقدمتهموجن،الطريقعلي

(وففوءؤ،ركانواحم،ر!لبحضر!سمحاومصى،رفميقيهالىالعبء.وفتكحانفقدالمدرسةالىالذ!ابفيعجل-

بينماىالحيئرمنةلكعنجهلحبإليهولق!حمنىاكيلعرقدءاررجال!لدامنوفيفاخر،بسرعةتصرفنيانتريدانها،هذاالحاحهامنكتادران!يالا

:ترددوهىالصوفىغطاءهالرجللى1تحملالحارات:واجبتهاللتطلعشوقاازددتانالامنيكانفما

-......الافلعلىساعةنصفقبلللمدلىسةذهابيوقتيرصببنلن-
.جدابارد،باردالطقر-

لامي"تقولالجاراتأحدىوس!ت.مكانيفيوتسمرت

..اءلا،النالىاقواهمنكلمةاية،الامراول،التقطاناستطعلم

.لموطالونهمءه!و-برزثم.ور!ةو!رهمخاقةكانتاصواتهملان،كلامهـك!كثرةمع

بسرعة:اميفأجابتوالناالمواجه11زلكان.العجورجارنايحملونرجالثلاثةاخيرا

الحجز.موظفو-6بةضابعفهايلاصقالغرفمنكبيرعددمنيتألف،متتهدمامنخفضا

:؟خرىجارةقالتدرجاتعدةهناكوكانت.ء"،كلةخربرةاحجارذاتبباحةو.نحيط

منه.المدارصاحب!خمرجه.،البيت؟جرةلاير*لىفعولديلالهماهـدبدلاؤكان،؟لضيقباثارعالمنخفضةالباحةتصلممنيرة

نجنا.اللهم.المنخفض!البابقنطوةامام4رأدىيرحنيانالشارعالى

بعصصءنج!:4ردإيحركوجدتهالقضيةءقوالديلاسألالتفتواد
برأسه.بلأومأ.بكلمةي!جبفامرأير"0لاستطلعابىالىو(لتفت

..؟!جارناماتهل-

:الثرثارةالجارةاضافت!

لم:بحوقةامىوقالت،لاا!دأسهفرفع

.الدارصاحبنرلم-

!ماتليته-

اموو!.او!شامععنهبدلا19ثلائة!ولاءادسللقد-ؤوإصمةصرخةالعجودالرجلعنانبعثفقد،مهاكلاتتابعولم

الغرفةمبمتخلهكأ.(لحجريةالب!يتببوابةرجل!4احدىارتطمتاذ
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علىممددامقتوقنةلبةاو:ينتبرونكانواماالىونظرت:تقولىغيرهاجلرةو-ندحلت

الاسصدشعرهلحىوتخثراسوددمراسهمنسالوؤ!الحضيض،الصىتاجاومنالمسكبن!د؟رمفيانباستطاعتهيكنألم-

جوانم،انعلاةناحروروى،لجبهالوحلموفطعوكأورت،البنايف!الانساىاضأعما

.يتحررفلم:وانس!ريرةوالحدةالالمف!ها!مبرةالنؤثاوةالجارةوقال!

ميضهت!(نه-

الاخر.(لهألمالىمعهمالهالبينمالدلمميأخذ-
قتله؟من-قبى

يةو!؟الزملاءاحعبادرماوسرعادل.بذلكنتكوون9نسهبعقأيلضرللفيواناولساءلت

و؟طلاعا:علمايفوقنااند41بعاوؤد؟..فبمامنيعالفيكالنودةأ؟يعوعهالمولماذا-

كلبكلويرقتلونالبنادق.الصقاتموظفوصعحالحملولهرنتمالبدفييرونهتنطقانعبثرالىينظروهو،صمتهعناببمخوجالمرةهذهوفي

وتابعنا.؟لجمابههاقتنما،معىألىالتفسيرهذاانلناوب!ا:بالسؤالب

اساله:رفمقناالىفالتفت،اورببلسم؟نهومع.تعرفهانكواعتقد،اخيهابنغيرلهيكنلم-

..روهأامي.البيتالبرةلعمديؤمنةالنفادالرعسعةمنشيءعلىيكفا
الطريق؟فيدكذايترةولهلمادناولووا-

ني:وهنالفأفتهفمد.والحرنالحرمببرنالذعالألديلنامفنهنامي

؟عرفه!لا؟مرهدا-:لهفقلت،حلقهفيالكلماتواضطربت

بسرمحة.فمضيناالجرسصوتسمعناالىو.ف!ناهى.افهملم-

(نأتافنا،وووهي،الطريقبلاطعلى،مولعليعيتسااطالمطركاغي.ثورينحواليم!ذاخرهابنماتلقد-

.و؟وهأوعلى!فهمت..؟ه-

وربطوه،الكسم!يحعلعافوهيعوا،الحماراحمأرورابغملللكالي

صجورجرأسهكان.السوقيالىطريقهافيالحطبمنحزمةئنهفبد؟بحبل

ارصعلعانسملالمم.برأسريرغردلأويكاعالحمارروبةيلامسىالذبير

باستثنماء،نقله!الحر!طبأيينطقاو،كلمةبأيةي!نيسال!ميح

-أوالمماوهـلبئأومال!تالونورائهومنالحماروسمار.الجوفيمعلقةظلتالتنالعرخةتلك

2676!.مي.صاحإرياف!الملحالسبليبناية.متعنةالموكبتتبعالجميععيونكانت..والموظفون

الاواتىالثرثاراتبعضالامنازلهمالىالجيرانمعظموعاد

-صه،?01ء..الحادثعلىيعلقنيزلنلاكن
كالعممبهياةبصنبيهمنىقكمرص!اهـشال!رصالئاصجمم!(لقمنه

صرولظا!ن!تبسواهـصهصامغلف!اصلنبع!نحصهـلانررصمأانأن!تمالملبقذمهن؟01

.\معداا!متابادونالصمابيترأيتنيألبرتالىجوبعاودلبلنا

ضصلفامليئهد!لمالصنالرعوصىكاكا-?ءإ؟اخنوهاينالى!
.ب!السمؤابب

--ص:ببماءأبيحبابت

مأصأ"/مومهـئ!ماكور!،العلأللةمعوىالىانهـسيأغلذوندأعتةد-
--!غ-لشوابصلط1.ير"يؤو

قي-!09صكاضركا؟ي!ي:رأسهااميوهزت

شغمسيكغ-

ءلمص!لممكت!فالمكان.جديدنضيفءنسعهنطركاناذاهذا-
نرالأمنهـح،اوصتاضاحدىبابعلىيضعوماو؟بلاةى.بالعقللمق

*-.الصلاةالىنن!بحيناحديومكل

/،صمتفيومضىغداءهوتأبطسشتهؤهـ(رقيرىاجمطكاى

...م....ول..:اجمالهربالت

،2/غ،!"..آ..ء.لم.""....لمراعوالى،بعنءتومل!لبالهطرموكآنت.قملراتواعالوافأوايلا

./9!..+...!....حلكلةالقلو

"إء1..الئف-،واففت،؟أكامةتقاربانهاوجدتال!ساعةالىنظرتحبنى

..ا.لىنبر+امل*رسمدتبةل،مبيءبألغااكراكوقبم.المدرممةالىوا.نقلوتتبر3

.غ.2-،:هـمايماولها؟ريرهـانالفيكئدمدبماعالملطاوحثثتصلذيفيالغذلإوأبهسفيء

!".!.*تطربربقؤيبهلممارواالرجالى(نيبدوولكن،جادناعلىاخبوةنظرة

لأ!لم-د..يرمغرخسالحةربخفبىميىعالكلاطيىعمةل1ار.بردامتولم،ايبرلم

!!.بفي!!!..ا!رذلاجرمم

3!شا،.!د2،2-

!؟؟عوقيم!!بن!!،التعرجاتكثيرم!حدرص!يقحبمفيلمكعا!قديرهةمدرث!نننساكاننط

؟هي"إ"أ-!!بر.3!!؟.ألحق(و(نادي!(ىفأردت،يسبرو!رؤقائيمنعددابعيدمئرلمحت

هـ،!ة9ووبقفز!،ءكان!ماليوإق!رؤجأةي!مونبهمواذا،لي!

الشطي!لمحتباب1!ظلإحمن!ج..بينهمف
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0--1-مصرعفط!!حكح!يخعج!11

//،.**-ص!صط!نطصط!نتنتتبصيسصط!!!
!ص=صصبمصو!ر"ء!ؤ!ر!ىء!رصص!صصص"!!ص

تنعخااونولعمسعنوس!لنبزلمقهىبينتغبيردلمعالمفيوجإلحنىطبيعةببنبجلىلحوعب!ثا،الابيصالجوإد!حهيمل

.وثورةتمردعنوالموتتامرلزكرباقصصسجموعة

لترابريةالاساسيةبالمحركاتاولاالشابلاالكاتبهذااحسلقد

ولثننا،لناليسالعالم))المصيغةهذهتحتكلهاتجتمعانها.العصرمختلفسةووجوه،بقميةاضواءبينالمتسكع،(لوحيدالشاب

الطكيد،كلينبمث،الصعامتةالضربةهذهومن."نمتلكهاننريد.علىمسكينرهبودبيب،المقهىفيمتخلعةوكراس،لتجايد1

معا.الحزنوكلالطويلوالحلم.الواجهاتوراءللاخرينوكنوزولمعان،الارصفة

الف!هذالوحاتزكر،،يعرض(دثقمنرجل)قصةوفيقبلالمبتلفمسيجارةيقدمان،يرموتانلمجنشيءكلبانا!كسمول

يا،خلجةايةيصورانيستطيعلاانه.ذ(تهالوقتفيوا!تملكلصعابقة،لضوبةصدىالاتكلنلنالتاليةالساعةوبأن،الاحبرةانفاسه

فالمقهى.معاوالدفع،الرفضبقيمةمعملوهوالا،كيخارج!عدومعاودةالخيبةلق!نلالامكنةخبرصرالمغعطفانظوبأن.الاذلفيغريقة

بالواقع،ملوثة،ضجربةبزوايرامحملة،فئيةخصائمرالىلتحولط.الاملوقتل،الامل

الى!سننمعوان،/بخنان،صمغيرةعبراتاحيانا.ننتعولكن!اتصصىدالتبمالوح!!الشابامحماقفي،المخمرةالمجعدةوالحية

.1باكوهرمو(الذينالاصدقاءمغامراتوالى،المجاورةالمئاضدثراتد،اكواق!سكضرباتط،عصلد،تنافى،اعلىهوماكلفوالقصرمن

اللامعةالمحلالطاحدو(جهةفيالجصمنعروسهيقاب!وان.المسحورةالبلادةمقاهيفيالنراجبلكظرؤحة

اصيرانجا!ووان.المرفالمحلصاحبمنهورضحث.يغازرهاوانعن،النائيالجسديمثالهانجرمنهاتعر!لا،المرأةعنوف!ة

.الاوهامعالمفيالكصالمعمستحيلشاقموعدعق،النافذةوراءصببرةردـج!قة

الاب!اديجردانه.الأساويالوهمعالمزكريايتقنمااشدوما.الصغيرةالمسراتفحمرز

!رةباجنحةليجنحهاالحواستحتاننمددةوالصور،دية4الميمالتى،كالزنجيالمسودة،؟لحسقيوفيا!ةوالطيبة

زءرياانورغم.معاوالملثبالقتلتبن!رهوهيمكبثكسحرة،محيفةالتيالكببرةالمبهمةالاحداثتلقاءالساذجةياحكامهادائما.تلقي

الجنسفيللجوع،المعدةفيللجوعتصويرءفيحسيايكونانيسعىكللد،للاخر/نالمتحققةوالش!واتوالئقودالابعادءالمفيتضج

سوداوي!ة،اوهامهـالنايقدميظل(نهالا،و(لمحبةالكرامةفيللجوعالهصغيرالعنوانهذا،المتسكعالوحيدالشابلهذاالاللكل،انا(لا

تتوصنلنويرودالىشوكمنالفنيالتحويلهذاعظمةفيهاتكمنهـ-ذا،المقهورةالمدينةكلكطياتبين،نفسهالموضوعحروفليينالىتائه

الجميل.وغزلهاريبعهاتعطيولن،عطر!اتفوحلن،ابداالانسىانيكونلانالابيالصغرالتمردهذا،المواضحغير(لاسم

اللوحاتهذهجهـميعفي،دائماواحدوهو،البطلسارولقدحببدونالقلب،حقيقيشباببرهـونالشابيكونلان،تنيءلا

مطو(عة،صليةخارجبةمادةفيلهاتحقيقلا،احاسيسمعالقصصية.كرامةبدونوالجبين،مالبدونوالجيب

تؤ!د،عكسيةبصورالمحروموشبقهالحسعئاوينتعطيبهاقاذاومهـحاوه-كةوتفاهةثقافة(نه،مأساةكل؟طارهولذي1والعصر

تحتها.طائللاالتيالرغبةعلىدائماالمتمردالشبابحلام1خلالىمنيكونولكنهيكونه)نمسستقبللشق

الخصائصمختلفمنماهرةتشكيلةزكرياصناعةجاءتوهكذا.شيطانيبجموحالابي،بشقةالجاحد،بحزن

الصاخبالنشوزوصور،المبهمالكامةوجو،الاسطورةلعا!م(لسحريةالنادر،الرشاقةالنارر،الابيضالحصانهذاهـوذلكمعولكنه

الشعور،في(نالمصنفاتعالمفيرتيبمألوؤطهوماكلعن،المبدعوحلزونيات،الهوسوخرائب،لاحزاق1مسافات/قطعالذي،الاصا!قى

ميت(الئهر)قصةفيمثلاكما.السلوكمظاوورانفي،الافكارفي(نوالاوبئةالصمتكهوفالثائرالئاضربصهيلهويملأ،التقال!بث

احداثاالكاتبيقدمالاخيرةهذهوفي.(المتعبللاسفلتقرنفلة)و.الموالعقالحقدانسانجوففيالمكدسة

وحصومة،الميتودفن،رجلدالف.نحلمالتيكالفتاة،خارجيةالجوادصهيل)،(تامرزكريا)قصصمجموعةهيهذه

ريةتصياحكاموالى،مقهىالىوعودة،اختفتاةاجلمن(لطر/وفي،حزين،طيب،عاشقلانسانطويلةقصيدةبالاحرىانها(الابيض

بالترك،المطلقبالجحودالشعورمنبشمع،البشغابةتختم،نهائيةتنطدقىثم،خدودهمنمعاواللهبالحنوعواطفتشع..ثاثر

سية.المطالفرديةالوحدةوهدةفي؟لتراجيديالشاعريوالاحسعاس،جانبمنالمجسدةالحيةالصور

الخارجة،الهـليةوالتحولات،المكانيةوالابعاد،الاحداثتظلهكذاعلىبالخصبثرغيثويهعي.(خرجانبمنالانسمانيةنجبباتبالى

حسيةتجسيداتعالمفي،الوهمي(لثراجيديللتهويم،مناسباتمجرد4اف.للخلقتعديلبعمليةلتقومالفنانرشةتأتي.الشوكادض

معا.لباطلة1والشهوةبالاسىالتلذذسوى،لهاموضوعلاداخليةائ،علميهايضغطان،الطريةباناملهالاسودالشوك/مسكان،ريد

الذاتيةبمواقفه،الخاصةباحاسيسهدائمامتخماالبطلكانلقد.رائعةزهراتجنينالجافةعيدانهامن)خهـح

هـنثروةعلىيقع9،وجدالهويؤله،خليا1ديئتحركان،الصامتةل-تحو/عمليةانه،والحرمانللالمتصعيدعمليةالفئليط
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ناتويالففيالعوبيللا!بم!ر!!نجوالط!حدفةاوء-خا2!.ولموتخ!ب،الاث،ءفقد،والت!لي!الف!رحص*ىوالز!وبالتفودالتن!عور

القرآنفيوموههموسقصةدراسةر*كيقفيجامعيوطالمبالملادقهقى.الفردعنالاحرين

ناالىمبتمنلكن،واحدحينفي-تإهطدإيقبحسبكل-(لكريمموسمفيالفريدةالمجموعةهدهمنقصةكلانالمقاردإءويدهـك

تستج!يثء"ثم-عاناهالانه-سببهاويإعرفاحهـهما،الظاهرةيلاحظ،الواقعتعارصلا،سحريةلعوالمبئاءمشروعهيانما،الماصيالانتاج

يكتب.لاقملىكك!نابةكأب!ةعوأمللبملؤكب.فحسبماليوارنرالرفضلذةسبيلفيز،ائيازتمرهولكنها

سرنإ)قيمنالخامسةالحلقةفهو"الماصيمنقسصنإان"ء-اباما.حواياماميتجسيدايدون،الذاتيالجوبقيمةالشعورتأكيإ

ثل!المجذثبمحمد(لاستاذرهصدرهاالتي"والطلاب،بللنتفصص"-هـتل!فلاوهـك!،ابلىاداخلنحوعيونماتتجهالعراسان

ران،ت!ضبلاالمؤلفمئهابرشنوحيالننيال!ورانطالما،بعدت!قهلث-ضاتريدلا،وجدانيةتوتراتتفنصولكنها،تقويصةاحكاممهـجرد

عتوافرغم،يروصفلاالمجموعةعلىالافت،لوألا،تنعابةالعؤيمةفي!الرفةهذاقيلقيهيد3وتأ،للخارجرففيحركةكلكلنالذد!وةغير

الىدمماية.وقصورالطبامحة.الانتحارلدمعاإننبقىابوحيدالمبررباعتبارهالداخل

اسرائيلبنيعناحداهما:غابرتينقصننينحقاالكإتابيضمفيقذارةلها3انها.والشثقوالنقصوالموتالحزناكرهمابل

سلمانالصحابياسلامعنوالاخرى"الىتائهالنتعب"موسىنبيهمءعينصاب،كبرىحقائقتكونقد.؟لتمردادباءمنالجيلهذاعين

ئقاقى"يحصلإمالمؤلفانعلمناواذا.."النورعنالباحث"الفارسيالجوادعدومنتئالانابداتستطيعلنولكنها.الوجودبيئها

بجهودهوانما،العاليةالمعاهداوالمدارسفيالادبيةوامكافيتهالخاصة..وصهيلهالابيض

عملوان4،الاسلاميةواثذفافةالقديمالعرببمالادباسةدرمنالخاصمةا)سلثص"اطبقيااناي.الابيضالجوادفارسهوالزنجيفالرجل

عليئسإ،سهل،وشاعرواديبكداعية،الاسلاميةالحركةمضمارفييوماهسإ،.الثائرالشابلثروةالحقيقيالكبزهما،الفنيإةوالرساقة

بالاضاقسةلصعتيه؟لاولىالعناصرمنهاالستقىالتيالمصادرنتبينان.كثيف،غت،مألوفهوماكلعبرالضجررحلةفينموذجاه

سى!لالانحتىالامرولعل.يهمامطالعشناتضإلؤها(لتيللانطباعاتدمب!نمت!كه!ن،نمتلكهانونريد،لناهوليسالذيفالعالم

لمعمودهمتوؤربعدالقصتينهاتمن/ضسجانير!دالذيالمؤلم!علىالصه"ل،سمفورجممةوبعزف،ذرواتهدو!بال!دوبل،بالشاءوية،الفعل

و(يتحالهدبهانيحمبالذيالناقدعلىاو،المناسبةوانثقافمةالفقري.؟لمروحيةوالرشاقةالضمردلحن

لكإن،وثقإلمؤإنهحياتهوتاريخالفكرياتجاههعلىتعرفبعدما/باعبهالهـابرولمهصقى،؟ل"ومة،(لمتشيخةالكنإابةمنالئوءهذإاكلقيمةان

الفاحصة(لنظرةلان،والناقدللكاتببالنسبةيبدو--كماذلكفيالامروالب!لىالكاتبوانهلمبرها،ومواقفها،عبارأتها!يوت!شهدفلاانها

ملامئطإاربعأإو،مننكاملةفائقةشعخصياتارإبعالككلإبخلونانإ:تقوللمولكئه.ضيقةجبريةمسؤوليةكلمنتتحررادإتحاولانها.معا

،البارعوالقامطإ،الذكيالداعيةشخصيةهبىتلك،جميللوجهاصيلة.صميمهمننإالعاتعانقذاتهالوقتفي

الناصح.والمفف،الحسحاسوالمتذو!تصه!انهااليومالشبابكتابةبهاتصفتإماابرزمنكانولقد

الزبر:الد؟عيةامااضحىولكنه،الأصلفيجنسيشبقوهو،دائماالشبقدوامةمن

الاحردإالادبيةالفبوفيدونالروائطإالقصصيالفناختيارهفشإ.المفقودةللقيمة،للكلمث!بنإا

القبمالقصصاختيارهوفي،والوعظالخطابةاسلوبعليهايغلبالتيولا.حارامجم!!؟ح!باالثوري؟لموقفيظلالصورةوبهذه

قصصل،ةخطيرمعينةعصريةوفكريةاجن!مماعيةمواضيعبمعالجةتوحيمعى،ناةنغسمهاالقصةتظلالمعاناةقلبفمن.فرياطابعاياخذ

القصصيالفنباختنأرهيرتفع؟نم،اليومنعيشهالذيبالواقعمباكثرإةالمؤلف،وعيالىيحتاجلاالفئي؟لانمأإجاناي.الاديبلمحجربةجانبية

"فماالقصصمنالئوعهذاوفي،؟لماضيالقه!صفيالكقابةالى.والانفعاليةالواقعيةلمركبالهمحلل،لهمقيم،الا"لرفوقص(كلدوعي

واثحارإات!،ونفسيتهه،دفهمعوقوافق،للمؤلفجاهزةاصولمنبلى،عالي!!الحكمبرمكدطلا،تهويمزوبعهفيقارئهيدخلالانتاجيظلبل

تعرفالىالقاريءالفطريالانسانلميلواستهواء،لحيالهوموحيالطإ.داخلمنبهاالشعودإ

اللفوطإاساسهافيو؟لقصة.واحوالهموؤ!ممحهمالماضاخبارالرإاء!ننوعايخاطبانهالقصصمنالئوعهذإا؟تصفطولذلإإ!

افنهو/لخالطهـ،ئم،لذ!يا.نهترجغاواولصيصكايةالاج:هـ!!ممبوالواقعحد/هـ!طسدولقام،المحاورةلامتئعتوالا.ذ؟تهالى!ويميجوهملهم

مع،واختوأعاصه(لان!صان!جزاوومنمايومااصبحتحتى،والخراةة.الطرفينبين

تقع.انيمكناووقعتانهاا!راصنجنطلب،داخلمنالعصرقضببةيمشوحيالنن(لقصةكاتباى

صحراءسيفالشابموسىدخولمنتبداالكتابفيالاولىوالقصةتم!ت،جديرهـةبعوالمالصاعدينالادباءمشكلةهيوتلك،عصر!راء

الطازوصة،الحاكمفرعوناتباعمنتابعاقتللانهمصرمنهربهبعدسيناء.ورقيمجردتواثاي(لىتمت!ااس!سهمالى

الرمالاديرمعلىباطمئنانهألانوهو،المعريينبينالجري!مةامروا!ححصفدي!اع

فرعونلنيلهاب!روائيلء4،ولادلتقاطمرئربالبمحيىجمفولتهقذلعجيبةيمعش!.بةماصميهالماصيمنقصهئا!

وظلنس!بهحقيقةاكشعافهثم.،فيهوترعرعهالقصربحماقيامهمناهـبر!وبهـرب4ةلم

مبفيمسفيفرعونيقتلفياندؤإعهالىاسرائيلبببمواضطهادفرعون

فيدخلالحلقاتتتلاحقثم..الامروافتضاح،الاسرائيليعندفاعاص691.155بدمشقالدمموةداروتوزيعنشر

لهم!ايسقياذمسنشيخلابنتيويحمبن،"مدين"مدينةموسىبأنئيفانبأنه،الادباءاحدصادفتالدمثسقيةالئشردورمندارفطإ

احداهما،وينإخدمهبتزويجهوالدهما،فيجزيهالاجلافالرعاةرغمغنمهما"القرآنفيوقومه"موسىليجامعيةرسالمةمنالاولىالبسخاتاراجع

سنواتعشربعد"مديئ"موسىيتركثم.الامهراالاغنامرعايةمطإفطإمنيرغبة،مبهانسخةاهديهانبعدورأيهملاحظاتهانتظروانئي

بنيواخراجفرعونهدايةرسالةاللمويحملهبركلمهطريقهوفي،معرالىفن"كتابالىاضمهاانقبلالخطوةهذهس!نلقاهالذيالالرتعرف

عليهما،يتهكمالطاغيةفرعونلكن،هاروناخيهبمؤازرة*لممهمناسرائيلكتابطبععلىاثرفانا:بالمئاسبةفقال.."القرآنفيالرواية

مساعيه،جميعتخفقحتىبالسحرةويبارزهما،ويجادلهما،ود،ددمإا،بموضموعكعلاقةلهالمجدإوبمحمدللاستاذ"الماضيمنقصتان"

.هـراتؤإرعونبهفيستغيث،السماءلعباتعليهءوسىفيستمطرفانش4.فشكرته،بمطالعتهوانصحك،لهمإرأتمااجملمنوهو

فرعونيددإكهوهئاك،الاحمرالبحرحتىبقومهموسىيخرجواخيرإاا-وقحينبعىكأإبهفيرأييعنسألبيالذيالمجذوبالاسمناذوالى

فرعونيغر!ثم،وقومهويعبر،البحربعصاءموسىفبيشق،بجيوشه:الحديثهذابعص
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وصورءلمجازهالصجبعالمباثمسرالفنيوالت!وق،وايجازءالقرآنلالفاظانقبوابل،والهداقيالحريةنعمةالعوائحلبنميشكرولم.وجنوده

سورهوتأمل،وامثالهوحججهالحارةوهتافاتهبقصصهالسليمو؟لامحتبارعبادةموسىمنيطلبوناد..ارء"صببانكأير،اكوا/،خبببثشعبا

وشيجة،ولابينهارابطلامتفرقةاجزاءانهاعلىلامتناسقاصحيحاتأملاالطورجبلفيكيةفيبوا،وبالغعلج!رةاللهدويةاوارتجل

لنايعوضهاذكرناالتيالعواملبسببأكثرهاضيعناالتيالسليقةهـ!هولم،بريئابهواتهموا"سكينارجلاقهـتلواثم،تابواثم،دهبياعجلا

الشكلعلىالقصتينتهيئةوفي،والفهمالتذوقفيالخاصةبملكتهالمؤلفالارضإدخلوااناللهامر!يمثم،،بواثم،القتيلتكلمحىيعترفوا

.اليومنراهانوبوسعناالعرباجدادنايراهن13الذيالىاللهفاعادهم،الدخولورفضوافجبنوابهاوعدهمالتيالمقدلمسة

القصصى:فنهامالكن،نظيفجد)؟رجيلمنهميخرجحى،سنةربعين1يتيهونالصحراء

والاحداثالحلقاتاختياروفي،القصتينعلى(لحبةالواق!ةخلعففيوقد-رداموسىيرفلم،الجديدالجيلتز؟يرلىلمالعاداتبعض

واللوحاتالمشا!داضافةوفي،(لثاربرنجيةاصولهمامن(لمترابطةالرسلواتباع،بالتقوىالجديدالجيلبروصيان-هنيشهاقتربت

الزمانعناصرلان،الروافيوللاسلوبالفنيللجوالمكملةوالتحلببلاتلبنيعقوبةسيظهرهذا!الذيمحمهـ""الانبياءخاتملاسي!ما؟لقادمين

االتفصيلاتبلهالتاربخيةالاصولتلكفيعمومامهملة-هـلا-والمكاناهـرائيل.بنيمنلا"العرب"اسماعبمبلابناءعمومتهمبنيمناسرائ!بل

توحيانشانهامنوالتي،الحدينثةلروايةابهاتهننم(لىتيالجزئيةترعرعالذي"مابه"يدعىفارسيتفابحياةتحكياتفانيةوالقصة

منجميعهاالمشهدوعئاصرألطبيعةفيالحياةوبتنفس،بالواقعيةددكائهوتسا؟لاتهوالشاب،المزادكةالفرسدهاقبئاحدوالدهكنففي

يكتبانهدرك1المؤلفلانذلك،وانسانوشمسونباتاتحببواناتعبادةفياهلهءنورثهااتي(لعقيدةضعفالىيفطنالملحةالفكرية

،السياقيطاردالمعاصرالقارىءوان،المعروفالفنيبالمعنىروانجنينويصارح،الاديرةاحدفيالمشبحيالدينالىيتعرفبهؤاذا،النار

وافتراضاته.لذكائهالاسلوبيتركهاالتي(لك!يرةبالفجواتيرضىولاالىفيهرب،ابوهفيسجنه،(لحقيقةفيحباالمسيحيةباعتناقهاباه

:"المممماءاشارات"فصلفييقولب"دشاد(لنورمنلملاستزادة؟لمباالاخرىتلوواحدة(لشامكنائى

بس!اظالمحراء،فوقالعسج!يةالاصيلاشعةتسكبالشمسوكانت"منيتهـ3تقتربتدما(خرالىمخانرونيرسلونهالذينالصالحينالاساقغة

الطريق،وسطفيالرابضة"مدين"اطرافعلىموسىاطلعندمايرسل"انيرمكنصالحرجليسبقلمبانهاخرهمبمارحهالمطافنهايةوفي

القىح!تى،القريةبئرعلىاشرفانالاهوفما،والشامالحجازبينالجزيرةمناللواءسيحمل،جديدنبيف،ورزماناقتربوانه،اليه

يشىولم،(لسمرمنقديمةشجرةفروع،تظللهاصخرةعلىبنفسهمنساقويكابد،الشابفيغامر..كذاعلاماتهمن..2كذمكانالعربية

حتى،؟لموحشالطريقهداطوالبعنايتهاصاطهالذيالىلهرثكرانوبعد.يثربفيير!ودييدالىوينتقلالرقفييقعحءى،الطريق

فيتحدقانعيناهنمسربت1هناكومن،المكانهذاالىسليماانتهىيدخلالمنتطروالنبي،الاسلام./ظهرللسيدوالاخلاصالعبوديةمنسنين

وهناكهناالمبعثرةبكثبانهاعليهت!شرف،الصامتةالطبيعةهدهجنبات،لهحبهرغ!حالابهلايؤمنالفارسيالمئمابلكن"يثرب"المدينة

المتموجة،الشاحبةبألوانهاالورديالافقتصبغالمساءطلائعاخذتوقدمنيتأكدحتى،وجهادهواخلاقهومبادئهوصفاتهبشخصهواعجابه

بهفتحلق،قلبهاعما!فيتتةلمغل،عميقةنشوةموسىةيمستثمركما-ساهانفيؤمن،(لانجبرالاسقفاليهااشالىا!قياكلاثالعلامات

حه7روان،جديدمنولدانهاليهليخيلحتى،الدنياالامعنبعيداالصحابةفيفديه،لحري!مهباهظاثه:،مولاهةيطلب-الرسولسياه

تناجيها،وتسمع،حركاتهافتحس،الواسعالكونهذامنذرةكلتمازجالذيالصحيمالنورراى؟نليعدالبيتالمنسلمانويصبح،والرسول

لخلقهوهبالذي،الرحيمالخالمقلذلك،التمجيد(ناشيدولشاركها.لقياهسبيلفييصيعوكادطويلاعنهبحث

..الجمالهذاكلأنحرافالىترمز"التائهارشعب))الاولىالقصةاناؤيزرضناوادا

ايحسامةطيفبالحمرةالمش!ربالاييضوجههعلىارلسمما.وسرعانالارضحمأةفيوانغماسها،السماءحقائقعنالارضشعوباونتععبنا

..شيءكلوسعتال!ني،اللهرحمةالىاطمئنانهعنتعرب،وويةعنوانصرافلا،والفجوروالطغه،نو،لجاهبالمالىوالتكاثروالشهوات

حياته،جديدمنيس!نعرصهوؤإذا،(خرىمرةالخ!بالبهوتحركهـ!وارثالىادىمما..مو!ىامثالالمخلصينالمصلحينصجمحات

بدلمحكاسضهزاءشعت!بهيقلبانيتمالكدلا،ؤرءونؤمرفيالناع!مةصصصتمصلى!اممصوقلق،الحفصارةفيخلقيوانحطاط،اشنعهارربئ

بعد،والمساكينالفصعفاءانئ!ملاءعلىالطغاةاف!لمهالذي،ا!ائفالمجدال!مان!بةالقصةواى..بأسرهوال!؟لموالمجفعوالاسرةالنف!مىفيالسلأم

الكبرى،الحقيقة!ذهالص!اد!الادواكعنفأبعد!م،الغروداتواهمان،المعاصرا!ردالانسانلدىفحالاقلق؟لىقرمز"النورءنالباحث"

بجلاله،لمؤمنه1للقلوب(لاالمسعادةتهبانابتالتي،اللهحقيقةتعبيرحدعلى-معاصريهمناكثروينفعلاكرو(ءصش31/مكرالذي

.بعبارهالرحيمة،لكمالهالمتواضعةالالث!اعمصادرمنوبمددالخاءقىبملكاتهش!نتهيو(نه-ولممونكولن

اوزفيقيميعدفلم،مولىقلبفيالسماءمعانياستقرتوهكذا،وعدل،وحربة،فذ،جودمناليهمايطمحاسمى(لىالهححيحةالد،ضي

وجدانه.عليهملكتالثي،الحقائقب!ذهماتملهبمقدارالا،الارضلهذههناوالفرض-الرمزهذااقرضنااذا.سارةمدهلةعجببةروىيةور

اتربيةمنجديد(لوناالشاقةلةا!رصهذهفيموسىتلقىوهكذاش!ضامنكثيرينلواقعبالنسبةجدامعقولالرءأتلان-صحيح

الشعورمنيفقدهماكاداليهوردت،قلبهمغاليقورتحت،4النفالقصتينعنوانيبينظاهرا؟يحائياارتباطاهناكلاناو،العالموشعوب

وفي،الطاغيةحدائقبينيتنقلكانيروم،(لعلياالانسانيةبحقيقتهتخحرلمادا:نتساعللن"فانناالنورعنالباحث-التائهالشعب"

في،الروحانيةسبحاتهمنموسىتيقظوفجأة.الظالى*الحكمظلالالفنبفيعادتهخلافعلىواحدكتابفيواحدةمرةقصتينالمؤلض

الىو؟بلهماغنامهميسوقون،لرعاةامنظرليشهد،(لشجرةظل"مدرنس"كتابلكلواحدةقصةبنشرفيهااكتلى(لثي،السابقة

المسائية،اناشيدهاترتل،الانعامهذهانغامسمعهءلىوتدفقت،البئرالاسرالكواكب""الحريةثورة))"الصحراءفاهر"اتماثيلا

،(لرعاةهؤلاءيعيهمالاسانيهامنو!عي،الناسيفهمهمالامنهافيفهمقصةمناكثرتضمانللطبعالمعدةالكنبنجبةفيليسانهكما،"عمتر

فياليهافيصغي...وأمسيةصبيحةكلفيسماعها1الفوالذينبهذاوهو،الداعيةهذاسماتمناخرىسمةنعتبينوهكذا.كتابفي

فيالاف!م"الىلاسبيلحديثاخلالهامنيرتلقىكأنه،ع!بقامعانالمجنايحبب"والثقافيةوالذوقيةالفنية"الاخرىالملامحوبمجموع

..السماءاشاراتلالتقاطالقلبتفتححيثالروحيةالخطوةهذهمثل-المعاصرينالعربنحن-ربطنااحسنلانه،السيرةوك!نبالقر!نمطالعة

موسىوراى،الم*لاستباقتدافعونووو!،الرعاةاصواتوتصاءلىتصفيقحجابعناوفصلهعنهفصلناالذيالقران،ومك!شبتهرالقرآن

فلا،شيءكلفيوحدهاالقوةتننحكمحيث...البغيمنجديدامنظرافجمناتؤ)رابمفرناعشرثلاثةولمل،الاووةماموتثعبوالظلامالزمانمن

علىيسهولونارعاةاابصر.لقد..شيءالىسبهلاالضميفيجد.وقيجيهه(لاستعماروثقافةالانحطاطعصوراثرتهماتطاول!افي

ورائهمومن،طممانينةفيالسقياسبيللانعامهمليتيحوا،(لماءاحواضال!ر.بعالتلقائيالفهمالاوائلاجدادناتمنحكانتالتيالعربيةؤ،لسليقة
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المممكان،من(لكثيرينبصحةتفتك"الملاريا"ادرداءكانتانوبعدانقسارفي،القطعانوراءانعاكلهمامعتقفان،الزهرعمرم!لفيفتاتان

،بالعافبةتطفحالوجوهاصبحت،(لشاحبةد،لصةرةوجوههمفتصبغننتظدما،(دءرساحةواخلاءهم،الرعاةفراغمن!رتين...موجع

.إ.افهواءغطيوالوواء،النفسغيروالناس،الاوضغيرالارضفاإن...نلماءالى

شيءكلباتوقد"طي!ة))تدعىاناليومبعد"يثرب"اجدرفمامنقلبهففي،العونيسألهمنالىحاجةفيموسىكانوما

ن(منذتثريرن"عدب"عليهافلا،الاطنبفضالئ!لطابتإ..لقهطيبافيها،منومموسىودرف..عصهفنهاوردهالىسبياإمالاالانسانتفالدوافع

147..صالجد)رر)طيبة("اسمهاالرلولعايهامحمد،و(طلقدعوةاحتغنت..انعامهلخدمةالسعيلايستطيعكبير(نتيخالهمافان،(لمحزنةقمتهما

هـنالمؤلفلدىفنيلغويتذوقإدقيعنببساطةيرحبرصغيرمظهذالهائميفسروااناجلمننخوتهميستفزاترعاةعلىموسىواقبل

على--ىنحظامنفمنغظيمان؟فذنةنكولا،النبوننةالسيرفمهإالعتهخلالتعاونتطفيربحتت،والفقأاالضخامفمنالدلووكانطم..الاإانين

التعفيلاتتفكاذهلنيفدما،ايةإاالسيرفعلىتنسحتزالقرآنيتذوقدالرعافدهشففانتولماإلأهإ،البئرقرارفمنلرفعها،عديعاالرداف

قبئآحائراتفسيرهالفاقفكنتافتيالمف!اهدلبعضالرائعفالفكربةوانمرؤت..عميعفبامتفئهـطبي!نهـنزالقتايلىالفتىهانارأواعرب،عظيمف

مفآإ،النإالصالفنيطسالىذلأإوأس،الفغفبهلإاافإالعانكأنمف،عمبهتلمرحفيورفا،هاثغاءهاترسئان،بحانهفسعيتفالفتاتينبهائم

موسمتهوذاووا":قوههولوموسمتعنداللهر؟رةطلاإلممبانتعفرفهوور-رر،الشعرفمنموضعهالىالفاتودام.لمواغطبتإرهاءلمنتعبر

بهديإينعوفانرفعادوقد،الربافيالنورنحمرففيروحهبعناعاتيسبعلفوالىيسممعوهو،نفسهيداخيطاناودإتنقدالطإهومننتهتئااحس

المحبونقخطاهقوعودهبفبإفبيسمع،4الافهااةحعفاهالتي،الرحمظذهـفىعلىتغلجنانمالبتولظنه..بقونهاعجابهنالىويرتإ،الرعاف

فيطلأهن،الفيبإذلنفمنالمأبنإالطت،الوعداندفاةقواقهوتتأعج،الامحترعيأ"تم،القوفبهـلنءمازهالطنمطهواناللهذفرحلن،العابرالطبعور

((..اليكانظرأرني..رب"إ..اليهاسرائيلبرصوماطبهربهالىانيرب)):مهبتواضعفي!تمت!،الضصي!ةتينا)قنازينهاتينلمساعدة

وؤ-د،المدمقهذاالىمحمولهعلطتلالدلاأامواتبننه!انطتألننولامونرتقيماقالهمماكلهوهيإا،1؟محط"...فقيرطنطقرونانيانزطإلما

......لسواءير،!بنيانربيعسى:فااأمدينتفقاءتوجهولما":تعالىقوله

مصدهالىللتطلعهتعكشةجوااسباسهم،الااظام!وا!هرنفال

".اللئيمقومهوسؤالالكربمسؤالهفيوشتان.الازلىالحمالدووج،يسقوداالناسمنامةعليهوجدهدينوردكاماءولما،السبيل

.....بر!هـرحتىلاد!قي:قالتا،ماخطبكماقال،تئود(نامرأتبندوزهممن

مناسرائيلبني-طلبموسطلببينالشاسعدلةرقفطنوالمؤدف:فقالط،الظلالى.نولىثم،لهمافسقى،كببرنتعيخوأبونا،ءالرول

بتما"..جهرةاللهنرىحتى!ننومنلنمولىبر،":طلب!صيعة.25-القصص"فقيرخ!ومناليانزلتلماانيولط

همالف"بمملة!لنتصعوفنا(1هذاخلاذرنىوقةن!لعنيل!كورائئقرمنيقوعملينعالى-موسىجباةمقفدةلقصةح!فهالفنيةدائرتهوييردخلومما

الفنىالتذوقروعةالىتعودالعملنهذ!ننحاحاسما!منكثراولعلوه!ي-موسىعنواحدةكامالةقصةالقرسفيماوردكلاناعتبار

--..."....قابن"الظغأهقإتصرفا.نمهمنالعجائنطو!أإينهافصالعللرجانمدماحطب

التنوقلعنصريغتقراديبااوقنانانحسبوما.المشوحاةللنصوص،ال*"ف"رشد(علمتمماتعلمنيانعلىا!بعل!هلموسىله

اأوناواكإف.ةقوافربقلس.تدتعاذففلنيف..والفنلفعمفلىكبالفط....

ماوراءيقرأكان:قلناالمؤلفلدىالفنياتذوقعنحديثشااج!المايرلاث!.رال!بزالاصهـاثمناصظرأؤافطالانالحذهـواصحولمهب!

زقينقةوعرجان،الوننرسائمإالفلقريرننرأفآفا،الا.بادطاوا!سآإورفساول-،النفسيأإوابعادهماسطبائياأب!طت"لأمعويريس،قصبرموصوع

ادجداولوخربرار!ء!فرالاور-ىموسمىحياةا!ولولا،عليهمالحوارولمسات،ا!خحليلىاصواء

ف-طفاننمأإانفا-رائيتلبنطبحيافمابصورف.نعاإطبالبعظيبفقبابنفسه

الثقاقف:عاناإاها..لمير،"نتوتهتدنفمال!يطتموسطيمعصاناتمنحالقفتطألف4،فغئإونظمي

طنلطع.ان:نقواإانالىرثنافاظومن.اانرطيأنابفاءمعااياإاللع؟لفلكان
ادبكل!يتوفرهلفترص،صرورىشرطلاله،فعهشوسع...

..-0000001.عفدمنالحد.إثةالفئية؟لقصةبمقوماتالاصصلفيتتمتعانالقصتين

سنفكفولظن.وحسطقبهتمتعورممنلعناينإونانيومناولا،عفسهلإ...

التحميععلىعملهاقتصرفهل،كلتابتهفبمادحمافهـزالعرنئيررهاا!خماولاالذانجبةالخمائصمحئديقفلمالمؤلفلكن،ذاتةومفاجأت

........ادإمفمواهإعمدففيوالتشرالتإطيطملياتمنلطإمامناسبامارفء(ضاطتبان
ثملهاالصلام،والادليهالتاريحعةوالمطاىالمصادرمنى

..."التائهالتأعتع"قصفبررايةعفتياحطيطنمواصعفيوالاأفناطفو*يعار

اتبفالمعاافعندوقفوهين..فلفردوتعبيتفهالخاظلبهنيالهترطبمهافطيطإائماسطي!اتطيكالتطبامجيبهاوالبياته،سباناءمنبدأهافلتطن

انهالحق.المختلفةالمصالرمناستفادام،اعقاز!إورهايجزم."افىرعنالباحث"قصةنهاية

عإفوهعطفنا،بموةفوعهالمتعلوفالمصادراففردضن-ي!بدوكما-

المتعددةوثقافتهالموفقةوتعلببلالهالشخصي؟قتناعهمنمآلؤة4مري:الفنيارتئوفى

الفكبنسف،فقافتهمناسفادالمؤلفانعلىتدلننواحدففرمنة،المصفدو.....

...ء....والخطوةالشعوريةالتجوبةمنالاولالشطرالعنبمالضفو!يؤل!

ررهـارىء!وحى،ولاخهتعليلاتهوخلالالطري!ءلىمئهاش؟ء5وررالمبانترةعلاقته!لانالنقادالي4يتفتانوقل،الخلاقالخ!لرونالاولى

عنيمفصماىيعورولا،لاي!فصك-دينتدن-الضإعالهين10

لمحموحإماوالقلسان.99هن-19هن-32ضلن:المختقعاوالاناةول"!،ملموساومحسوغإنئرنسطقطإتآعنكامنقتنطإاهتباالادبطقبالممأب

....ءالتروبفبنفتمنالادببمالعمدإطاناداسيمالا،الحقمنطهيردلاإفي

الالسلامانعليهاعبارلاروائيةبطريقةوتبرهنان،المعنىهداتوكدانالادبةالا!مالاووالوجودبا!ةادمالمادون،و!د!اا!عور/ة

فىةسطناهاالاد؟نوان،والثمامقاللإميريبفمونظام،دولة.د
.....بىسفبقف؟دبيفاممفألعنتعربيباسوحىقدساوالماأبلفلاإئنا،السابقظ

لعسالسابعةحاءو"نلر!لارمنيختمطغادلهلانواحدرلذوكطكلهاصلستن!روللهاينمن!حمدالقد./قيالعناصرمنحقالانه..الجانببهذاالاهتمامالىمضطرون

....بالم!ولفحداالذيالرئيسيالسببباىن!تقدولاننا،هنا!،الهامة

لئساجبلكانجبل(ودىللألاهومنميصفلمم!عطينلببعيرصىجبلسعةرءنوبمكةسرفقالقرآنيتذو!(نه..الخمسألروائةحلقاتهمناعطىما/عطيناا!

بلأدفيوأثرهالرسولهداوصففيأشعياءنبوءة،بىدد"سلمان"ا!بطويلةاعوامبعدثم.هودموعهوجوارحهبخيالهويعيشهيم(لي

يولدلانه...عظيمانورااتنالظلمنفيالسفلكافآإع!":الظإه4وادمفيمنهاطقنافهلا،بتعنار"نجركأوان،بقلعفيععتها!

..:لحاإاتوطاحالهولمسانه

..مشيرا..ععيبااسمهعىويد،نننفهحلىانوئاسفوتفون،و)!لنا

.138ص-!صىأشعياءسفر"..السلامرئيس..أبد؟ا؟قديرالمومالالىاليهاريثوالتي،النظافةمنانيقةحلةفيالشوارعوبدت"
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لانجركعنابد!ها!دكورثنابالمعاصريناقلامعلىجداتنعائعةلغوي!ةهفواتالىنشيرانبأسولا

801-301..1-49كيرإستعرضومعنى.اامىجديدمنيستعرض:الكتابميوردت

141-181112-126التيالكلماتمنكلكلمة74صالقثيئنمصدر.الرومشائعماهو

271-.7.226س؟18الفمرلنلسفي."ئنبعضئنغيرسقنئث))مثيللناللااببالالفئنتعراي

792-34.281-0214للمعاصرينفمعنرة.العريةفيكل؟كدهالاتسبقنفسكلمة:79ص

564سع8،2-59237

75ع33264-32الح!مئاويمحمودمحمددمشق

353-356571-573

لعنادسوسةاوالفقراتالتذللاتولعضكتالهتحاوذت.حدودارتياالئببلإعأليفياللوليةإولهسه

الاحداتوبعصلاعجرعهـملاالبمالاولىالممدماىاسسم!تادا

11لا..3دووالرا!ممعا!لدكنورتأل!ف الدكنو"لفه"لذيالقتلبهيلثلانآنجرفصواياىوجدتنمه......

لانجر.رونتربنمكهندهالخاتمةؤنملكانتنى،5عبدابراههمعلي

نامن؟دبنالحرفيالنقزلهضالقارىءيستعرضانوبعدرساهـة"691-.188النالامفلرفرالدائلرآالمنافسق))

ا!ورويبنآراعمنالباحثتورالد3صعحهالذيالرأيما:يرتءلجاهـةمنالدفوراهشهادةلنبلعبدهابواهيمعليالاستاذقدءها

يسلم(نلهيآنزبلهلى؟بخنهفياعتمداوروجم!غيرمؤلمه!وعلىفعسلابهاوحصاقئالاابلاءا؟رةرنامنثلاثئنفيهاةناورتهالاكحرية

حسطسكمنئقلاتفيا!ئريقيالعربيآهوالغربيينباداء-دسخابما-زاهةوحبكها5791سن!الاقنلىالشرفدرهنقميبالدئتدلراههلى

النمم!بق؟اعانيفيالدونيالصراعكمشكلةالنظرروايافيهاتتباعدلهاوثنتب،صفحان893في(5891سسة)بالقاهرةالمصريةالاذيبلو

السهدئممبيلهؤتيببللبطلاوينلموريوصهأمنلمصربهوانبيبيللاقلمولاص!ذهنبعلىفىكذرمصزال.غربالشةنيانمحمدالاسشاداأارخيناؤةنتصدبرا

الوثائقمنالاستفادةاين.الافريقييننحنتهمناانهاالاالاوروبيبذلتأقيالمجهـودوألىالعملقيمةالىتومىء،خطيرةحقه"لق

لانهاواليهايصل!لانهالاوروبيالكاتبعنهايعجزقدالتيالكتيرةواذا،المؤلفأحرزهاالتيوالضفديراتالمكافاتالىوتشيرفيه

!رىخطيثةوانتحالهكنابترجمةكانتان؟العربيةاللغةيعرف!المدارسعليهااعتمدالتيالمراجعبعشراتقائمةكلههذاالى"ضغت

تاد،،حنا.حؤنفياخرىوقيئآالمنقولآللاراءالمطلبلالتسبليقانمهقيرفحقاناه.العجباللقنك-آمئنقوط!مقبائئنملن-بحنهفي

يرنجبرؤ!الح!ائقترنجبباعادةانالدارلىبعرفهاحميقةأبسطانومناسف.كبرىاكنوبةورا،5يخفيخداعاظا!و(الاتصفلال!ها

ا-ننوفىقدغريبامؤرخااننفرضفكيف،نفسهالتاديخيالحكممن!اأد!اج!لاولهـنيالنابيةاللفظةهذهاستعمالالىاـضطران

وترتيبها.شواهدهاشنمدادفيالمطلقةالنزاهةتنروط.المفزعةالحقيقةلهذهالداخليةالحقيقةعنالصبيرفي

ولكن:فياحكامهمحايدايكوروقدكبيرامؤدخالانجريكونوقدبالرعم"انهكتابهمقدمةفييدعيوهوالاستاذأصدفىكدتلقد

مشعكلهمعبب!ىذةكلفيلىكلهاننظرننعلغفمبوولهن1هلأدهذا!أس!وعهللناهذالموقىوعهذانقطبعضعنمتفرقاالا،روببلونكتبهماكثرةمن

........تتاولانواحيهحنتتىومنمحايدةبرآحتناملن4اسقدرايقهنالذاتقنلم

هـإىلوم!"قلنا"كذافىفرنسماعلىلومولا"موصعفىفال..ا.......
--،.ءهحدرترمصهتحتىالمدموابهدهاصدظنقدت-"...!لاانرا

تفأصيلحملةميالاننخوضانيمكننالا":قالوادا"...فرنساعندماالاملخيبةواعزتنيالت!ولامحاتراننماولشدالمقتابفصول

ملائماالتفصضكانارنعرؤهانثونالقولهدارددنا"مادنسارالةصوابيترؤئم،غبدهابراهيمعليالدللتور،المؤالئلاروؤادت

لمنهجنا.عيرلسمىأواعابىفيالدوبرالصراععن!نجرولىما!شنادكتبهاالتيل!ثةالة
؟الامورالىمنهاينظرزاولةأوفكرةنئسئايورخمنعند001001د.....

......لاسمعمنربلايماسته.قابهلمحياليتن

ليلستانليعوندايكونانفيفشبهباثنامينااملانؤنرقاللقددط3إ4يباـ،ااددا0،دته140983غهإفىلأة6ةددا69ول.

قولهذا.رجالهسجنانبعدتضعضعمركزهلان9188سنةفبرايرفحس!باستعملانهاعني!اننيالقارىءوليظكد-يترجماقول-

ثرينظرلثبللىانؤئؤللنكلمهـونؤعآهالعركنليمؤهالآنسطحيانوعلىابنبنلكلابنماحبلراءعلىقىرا،ههرةفقرةفصولهنقكلانهبمنللمقاصمناقلانكنرتقسيمات

ر.....الفقر(ره،تقسرمهلىالمحنفظقفيابدااميناكنقامن،كلمطقلمق،سطرا
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(ألىمإصنةالنظرفراغالقوبعدمننزابرحرلهنجالايحقصللئيةكوضبحشظانينالافريقيهمنالفشيمننوعدلكارا!صلراجعهواولسيرىالقارىءولكن

ونالممر)الضباطاوالم!.يا.صارمنالا"شد!ونكافي!اهراالمراجعا!فيالهوامثىيستالمذىرةالمصادرتلكانذلك،والتدليس
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هذاانم!-3المنرجالىلاالاصليالمبللؤيالىالمناقشقتبنبقه(نالحقللسأئومدبءنذقرئتقأنينمنالقارظيءيتمقناناتلآاومن

الدكضوراءشهادةنالالذيع!بدهابر(هيمعليانءنالافصاحموطنفي(اء91طبعة)!نجركعابالىاحيلهعبدهالدكتوربهقامالذي

متعمئلةمراتعدةالنؤلاهةطعنقدزننجرمنمعقمهترؤعمكابهلىبنئسسهلميتحقائ581-ه3.3،37-925،ء،1-101الصفحات

هذهالمرسالةاليهمقدمالذينبقدهـالاساتذةاستهان-ثتىصورفي:المثالسبيلعلىالمقارنةهذهلهأفدماقكبرفيوزيادة.اقولمما
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ثاثا4

أ----/ساطلي:-،بر--4بة/دءند!أهـ-ي،تقلبم-رأف!لمعطىا

رر-ؤا)يط!صجر!--ا.---،لالج!وزكفيخفي

صه،لي.ر،،-3مض--رب-،ا)إ---،لينت-،بو!ل

-"ال*خيبىوو!يت!ولىالربص-----عزهـ-روءل

،امسل!ب"ابكللاديإ-صأقءالمستفب-جسمكؤ-ي

،الخص!يب"مروجىألىءقيق!ووهـج،ء،جما

--يمارحجىس!ل!غمرو!ي!

:!لؤ-ص1،ءمالالنشمت-ويموتهنما

!ونتص-،حأحلثما"واء،اله-يضوعهنما-*

"!"ر،!بركمب!.السمماءووتص!-و،دفئا

ضلوهـيمفيرم!ادهل

....-*...-يعقل!وأفقفي!هرفينلم!ه.ر
ذرأء-كما،وب-ك-ولحى

وضياءى،عصىىو!ى
*

ببم،تثهـ-ريمماأرودونالبرتف،ليمالمعطففاممطينعرباخوقماالى

بدأتي،شيشااحسبخيالى،بييط!و!و..

:ودأعالكحزنشيئا،ال!وأليءالسهولحيث

نق،-،ليكرهـذاءةاربس،هلشهيها(فايا)ل!ولىض؟!

الحبيب،(.،يا)ثءمن،اليعربيى"سهولنا

كسكبلب،بدمعتبكي،با!!رتقالتف!بءو

،ر!بببثص!كماتبكي،الفلملألاخضرأرعلى

برا!خرقلصعورؤب،ارمرمزب!هاهـرؤىجمن"

(كرابرىفوريكمالدمشق،النشصبعهوالاغنيات

أ!نتشه.أنحدارعند

ااتي(!تن!جمطقبل،!)اىرودمن*

قريبا.يصدرت!-!هـجأالجرالمعلف

!ححيحير!م!!ر!رصح!عمث!،إ

،العلماءجلةمننغبةوهم،التقبيرلهامصأجزلو(واقروهاالرسالةبقدرواستهانبةعليهمستجوزهذهفعلتهانالقحةلهاكدتحين

ا!انمصنو(نتباهالمج!همعا.تباهيفمصتماكثيراالسمارقانلهمصمؤاعدمفلعله(دريومن)يقرأونلاالناسانمنهظناالمثقفينجماهير

4لاتحقذاتهفيهوانماالكشابلهذاتقديرهمانوأءتقد،نفسهحينالتاريغيالمفهومالىوأساء(إ!العامةتياتالمكمنلانجرنسخ

وان،الشرفدرجةمنهماسه:خقالذيفهو،الاصليللمؤلفتقديرانالرسالةظنحينالجامعي!جالمنمنوغص!،صصدونشيءكلنقل

أتهمانقبلارربمينلانجرأتهـمي!جعلنيكادنفسيفيالساميمقامهملموهوالمصادربذكروتبجح،والدجلالتدليسعلىتقومالعلمية

حلمهـالواسعمنأطمعكلهدلكبعدولكني.عليهاعتدىالذي؟لىرجلوهـ-أصالصميمفيالقيموطعن،اليهايرجعولمش!ئاعنهايعرف

حماتههمشي!ءن؟د(فعانمافانيالمغلصةغيرتيعلىيستكثرلاانواستأذهوالانسانوضميرءالانسانيبنالمرهفةللعلاقةحرمةيراع

ابو!ابراهيم!حوو...وحفظته.اخرشيءكلقبلاخلاقفضيحةانها-وربهوالانسمان

بمالتاريضقسمأ-العليااصدرألساتابقسمطابى:بعدواما

الخرطومجامعةهذهناقشواالذينالاساتن!الىالتنس!ديدباعتذاريأتقدمفالبم
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،ر!بببثص!كماتبكي،الفلملألاخضرأرعلى
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حماتههمشي!ءن؟د(فعانمافانيالمغلصةغيرتيعلىيستكثرلاانواستأذهوالانسانوضميرءالانسانيبنالمرهفةللعلاقةحرمةيراع

ابو!ابراهيم!حوو...وحفظته.اخرشيءكلقبلاخلاقفضيحةانها-وربهوالانسمان
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ش--\.--مل!

"-ض..ء-..-+!!رج!سعح!س؟--س!..--

عودالىسيتحول.الدودةكهذهمئاتجسدهفيستنبت.مصيرهسنةخمسون.بالغيوممغطاةالسماءيرىانيشتهيمرةلاول

المقرفمصيرهيلقىانللغايةمؤسفاأليس.الصحراءارضعلىيب..؟لمفاجأةهذهكللهتحملالزرقاءالسماءانيدهـيلاوهوقضاها

..احبهاطالماالتيالصافيةالزرقاءسمالهمن؟سمائهمنمراىعلى.هلاكهالىتؤديوقد

رؤيتها؟نشدمنذ.رقبتهوعقدمنديلهفأخرجالشمسةبوكلالرجلوأحى

...الالمشدةمنوجههوتجهماحى.سيرهوتابعارضأفرماهاسترتهمنتخلصقدكانقليل

وراءوتخنيبالمستقبلتثقلاالتيالمتجهمةالوجوهيحبلاانهشيءكلفاداحولهوتطع.ظهرهمنجانبعنينز(حبالثقلعئدئذ

تلكيظلمكانبانهيشعرفقطالانولكنه.واليسالقلقملامحهادن!ياالصحراءانببالهيخطرلم،ابدا.المحتومةنهايتهالىيشير

بسهتحيطانوتمنى،جادؤ،حبالهاكراهيتهفانقلبت..الوجوه.معاوقسوتها،اللانهائيةالفسيحةالحياةسحر،السحرفيهايم!نزج

وجوهساتتبدىاقيا!سيتلكمنواحدةالانانه.جانبكلمنوراحت.يوفقفلممصببرهمنتنقذهوسيلةعنالىرجلوفتشى

.والموتوالبسالقلقغيرتعرفولامتجهمةهـ-لى،بشروجودعلىيدلشيءاياوقريةمعالمعنتبخصانعيناه

جبلية.طر!ايقطعوهووقودهنفدكقطاريلهث؟لرجلوراحةيهـماالاملماتوقدخائبيناليمهارتدتماولكنهما،منهمعينبعد

مناقوىانهاليهخيللكم.جداضعيف..ضعيفبانهوأحس.لىجاءكلومات

علىالاخرين!سلطتهيمارسحيث،المدينةفي،هناك..نفسهاالقوةوراحت.يوفقفلممصيرهمنتنقذهوسيلةعنالرجلىوفنثر

افواءوشاهد.مديئتهمنشتىصودلعينيهتراءت،عندئذعلى،بشروجودعلىيدلشيءاياوقريةمعالمعنتبحثانعيناه

القئر.المرابيايهايا:واحدصوتفيلتلعنهتتسعحولهمنالتاسفيهماالاملماتوقدخائبتينالبه؟رتدتاولكنهما،مهمعينيعد

.ضالمحلبستموت.يومذاتفيستموتانك.رجاءكلوانطأ

عندمااذنأشقاهافما..الضالةالكلاببموتيفكرلمالانقبلدونولكن،الوراءوالىالامامالىسار.ويسارايميناسار

!قموت.مقابلل!ساتمينوخسر..جدوى

غاضبة.كبيرةكعينلامعةفوجدهاالسماءالىعيئهالرجل،،رفعماكانت،ماجبهةفيخلفهاالتيالصغبوةالسوداءسيارته

تقدوالمايضايداه.تماماتبددتقواهولكن،محرقةتعدرمالشمسالشمس.الشمممىأشعةتصتنجنوهجظهرهاات.لعينيهتبدوتزالى

00الارضالىيشدهكانحولهشيءكل.الحركةعلى..رأسهفوقتستريحجالسمةوكأنهابهايح!سانه.محرقة،محرقة

.ساعدهالىرأسهواسئدالازليةالصفراءالرمالعلىفنهالكالن!راصمابهاالحيواناتمنكقطيعتقلاحقالرجلانفاسلنقوبطط

.باللمئا!المليئةالافواهولا..مديئتهصورلعينيهتنراءىتعدلم.مسمعبصونظيلهثوراح.والشعب

ما.مكانفياختفىقدكاناللامعالاسو!الصرصارحتى؟الواوفةوالظلالىبالماءبئعمونال!ينالناسدنياتقعاين؟اين

..ساعاتبضعونام.مث!لهكائناتمعالمءنوبحثتاالجهـ،تاكلديعيناهدارت

محينيه.الرجليفتحلم.وأيقظتهجفنهؤوقدبتصغيرةحثرة.الارضسطحعلىالدنياهذهمثلوجودعنينمشيءلا،ولكن

قواهشعوريةلابطريقةتلمسعئدماولكنه!حلمفييكونانتمئىالشورسى.الزرقةشدبدةهيفاذاالسماءالىالرجلوتطلع

الم!م.الخطورةمنكبيرجانبعلىالامر.بعدلم،كاملةووجدها.تنحرفخنىمبكرازالماالوقتولكن،رقبتهفوقتستريحلا

علىيعروخنى..ممكئةمسافةابعدالىقدماهتحملهانهوعندءالعسالمهذاقسوةمنبنجاتهضعيفوالامل.تماماالتانيةالساعة

..الوارفةوالظلكلبالماءينعمونالذينالناسدنيا..فيهضلالذيالرحب

..قدماهتخذلهولنتلوحتزالماالسيرعنتعطلتالتيسيارته.تخوربداتقواه

.ةالجديددنياهبهماوعبعينيهفنح.واقفاهبعئدئذشديد.بحذرالارضوجهعلىبدبلامعاسودكصرصاربعيدمنلعينيه

يمضي؟اينالى.والحيرةللهوليا؟سيارتهالىيعودهل

علىتقوىلا(لضئيلةالنجومأنفاس.واضحةتكنلمالطريقعينيهمنتتسربشجاعتهكانت.تخونهالرجلشجاعةوبدأت

السملمءوجهالغيومتغطيهلترى.الكثيفةالظلامحجب؟ختراقبهمايخلعسو!.!بقوتهمتحتفظانكانتافقطاهيد.وقدمي4وانفه

؟الاوانفو؟تبعد.ايضاثقيلةرأسه.جد(ثقيلقميصه.قميصه

الرمالعلىثانيةفجلس،قلبهعلىتقبضقويةبيدالرجلأحسوهسوسيرهتابعثم..عشوائيةبعصبيةقميصهالرجل،نون

وستكون..جددرمنزرقتهاالسماءالىسننعودغدا:النوموحاول؟؟واحدةدفعة..جانبااثقالهبكلويرميراسهينز3لالماذا:يفكر

..محرقة،محرقةالشمسى.الفوروعلىبشدةخنقهاولكئه.ضحكةحلقهفيضجت

بف..(لصفراءالدقيقةالديدانألوفعينيهاماموتشابكتالضجةاخن!..سنة..سامحتين..ساكلةبعدنفسهتصوروعندما

8.الارضوجهعلىالدودةكهذه:جنائزيثغمالىتدريجياوتحولت!،بالخفوتحلقهفى

لوفااسكنير..ترابمنكومةخلفتتوارىوهيبصرهتعتتلوتاتيالصفراء

ع!4
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فد!ولو،الوقتصنكثيراالكتابةعلىتوفرميزذوهى!-وأو،صرحفيدعامةاللأ)مةفي11(الحرف

لتأزاالتبم!((ألنقاط"منيتضإع!انالعربيؤ!لاحر-ذرل!وا،خ!نة!الدعامةكأزتا!ا5ؤ،ءرلص!ةفيجذر

ت:ا!حرىا،مرليي.ؤطؤ!حر.ؤ!ا!-روقىارلكان،اءجام!4،جميلةسةوالغر.راسخى،،،متين،ءالبنكان،يانار

يفحركةهوألذبطوالطنون،والضموالكس!رالفخحولكطن.ا)كامةكانتالبدءفياز"و.حقا.خلارةمزهرة

زج!!،-مثلأ-"3تب"!مةالكلروررأ-سوخرن.واة!"كثرالذي،اللأ)عةتكوينؤبالاولالعاملوووالررف

حسفول!ل،"..ب.تك"هـيا-حرفزللأشةن5صؤل!ةوالمحأدزةالتعبيروسائلؤيالصناءا)رءنكات.حىوهذب

ز!)!لى،اخرؤ،ص!بىيعنهالفرؤكةالحثو!ذه،صركط،والفنونالعلوموكانت،دأبألافكازت،ألشحعوببين

رسمناأوأذ،رأقيةخاصة!ذه؟،ألعرببالحرفص:"ذت،5حيقال-وفليففلكا"ذلك،والم!نياتوالفامم!فة

،كا!أ!بطلكازت،مشلار-:-"ر،للااللأاء"ت)كؤ!أ-ر..!ألفكىر

فالحر!،العربيالاصل-لىفاحرثلأثةبزلي،دذأبطدء--،ة"زظرفيمشكاةر-لق،الوروبيفوالحر

الحط-رفبطزءفيما،حركةؤجهؤ!صر،ا!ن،اعرببىا.وحلهاروعا)-عض،،-بب"الحرفيألاصهلأح

.رصعثأخرفحرمنلهبدفلاوأجتحرك،جاصدااللاتيتي،ا)هـربي.!ا)-رلي-بالعوبريغلألحاهـ،5،والحق

،لي!ا-!عت""تحركاالعربياءرفأداموء،.احركةأفيه،مبتطىاورباللملأ"جمبنيفال-رأنليشهدالواقعفان

.؟إ.ورحلاالمد-رفاثبات،بردتفماذا.أالورر.بالحرفمنصورةوأؤوموثكلاقالبلوأجمل

أ---رفازجاتأقترأحصاحبأنلووالوأقعقطر.فياللاؤ!كبمعرا-!!لا،ألرأهنبوصعهفهذا

ال--ىوا!رو-ةاقربفكان،صذؤ،،اوترح4!د،)2(المد.وأحدةدقي!ة

كاسم،"!صحسطور"زكتجاؤحين،!ىالالىالهـدفصميمتجبسم!بئاثهةوا؟ن،بذلكننتهدوالحقيقةنحن

قرربرسههاانزجدأى)الا!ينةألالفبدونأي،هكذارجمى،لبقرونلاالررفيالا!لاحدعاةان:ملا-ظته

ألاسم،ه-ذأمنألاخيرفالحرلانذللث،هافيتحرمنولا،لا،العرربفالترورنأصءللانه،اللأر-تبالخرف

نكتبحيقولكنا.بطب"عتهبالفنحمتحرك،الفاءو!وألاوكفصةلبمد،ذأكمض--صلفدألاحلالىيدعون

باثباته"مهطفا"أوتقدمكماتالمدحرفحذفالاسملفس!ذهخصحمائصمنالثازأنيوحرء،ن،وحبماله-أللأتيمي-

،"العربيبالكتابة،العربريفالحرنعقدفاننا-أممدود-أوجدهاالتيالممثصكلةوهنا-وانعا،لالجطوهذأيةالقو

يطنسيقعكبيرأتشابهالانذلك،مشوشأتهعقيدأصعبالعربيرفأل!تعلمأنيقولونلانهم-!ؤلاء

رموررهـمالى،وواقعا"حكم،وسنضمطر،ال!لمات-ويزعموز!يدعوز"ماهذأ-يعيقوأنه،مستصعب

وضعنا،تنثوشناوالا،الحرفعلى"ه.ورر"؟الحركاترغابهمفيهؤلاءجانبنمامهماونحن،العربي.الفكرتطور

.الرموزرسمعنغنىفي،الحاليةكتابننافىونحنالعرريالحرف!حالةانئلالقازعمهمفان،الاصلاحية

مصطفارغرايمنمشمصطفا!،ن"مثلا،نكنبفعندماقيالم!حابااطلأمر،ألعربيالفكررفيدونتقفالرأهنة

هي،أفيهاوةعناحهـلبدةمنث!كل"انزجد"الجندمنأحضاراتأنوأة.أبدعتالتيأبىدعةألعقوللان:ومنطعا

عتتستعنيالذي،ومصطفامصطفابيقالت-مابهع!دهامىالحرفكان،والمعاصرهالسالغةوألعبقريات

ألاس!مهذأ-نرسمحينولكننما،العربيوألحرفالعربيةوالنشرالطباهـةوسائلكانتكمما،مشوشاأومعدوهـ،

احسىننجده"هـءصطفى"الرأهنةوبحالنهحقيقنهعلى،الفذةالعقولهاتيكذوومنحذلكمع.موجودةغير

منتمابه"ويىربينهأتمييزصحوأو،سبكاوأجمل،تركيب.الناميةالخالقةالحيةفكارلا1روعة،الحاضرةدنيانا

.الالسماءمم!/عديدةحركاتله،وجدمذ،ألعربىوالحرف

!-9بفأين،المدروف!4كتاليبصعوبةيظولونافرنمب4أفيكما،أخرفصيساعدهأندونتلفط

!؟الصعوبة،العربىؤ!بالحرخاصةميزةوهذه.صلا5ألانكليزيةاو

،زات"أ!لملأئى"،وأقيسةقوأعدالحروفلهذهان!ضء"نجوانللشرالكاتبيرلع!هكت!ابمنصغيرفصل(1)

سنتين0مناكنرمنذاقترأحوهو،ح!ينطهالدكضور(2)"العريبةاللغة
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وحاولوأ،الاقرأحفعالجوأ،ومستشرقينعربا،المفكرين.وبسميطةوأضحة

الحرفلانذلك،الملاتينياللحرفالعربيةاخضاع،تجاعسلىتطبيقيةتلة51أسردلانحاجةفيأرأنيولا

عربى،الننث!آةعىسربي/المولدعربيهوازماا،صربىدطللدىمعروفةا!اعداتاؤطزه،ا!دإحرفؤاعدات

عضسطحراللاتينيال-رفوان.الطبيعةعرليب!الشطوراسماءالعرليحةاللغةفيانتبيانهـنبدلاولكن.مت!ام

نابدصحافكان،ال!ربري.،!الحرءلىدخيل،غريبوهـذد،صخها*أكثراوحرفبحذفتكتبمردودة

حرمفيألعولييالرروءب!عتحمموالت،الرغبةتفشل،الرحهن،411،هذا":وهيإلثتابرة.بور-أذةالحروف

هـت،ويحف!،الزصنياتعأدمن!س-وز"،راًررجنن،لسعيانأ)عررجمأءاىعيباويىلى،1(..0دولكك،طه،ل!ن

ورب-دذ،العربيةو-اقت،إ،،حث-إقالديال!!جبلكاز4إحبلىلافمما،الكت،بةنتماذةالى!اءعشرةمكلرداتهايشلل

.هـ4،ءلمة.إوراةاهذه.منلىإعتلغةتوجدلااز"ىؤ-4

هـصص!-ء)!ؤ،ءييرلعزاءجداحقترأظهراواذإ+

،أحطرون!عكرونجاء،وعملاؤعاوواروخطقا؟المستحجل،ص-!-!.حاز،اورربياالحرفةبكتاإخررأيوثمة

جديد.اقتراحفيالع!للأإوتليعموالنظروجهاتيقلجونانالمقحسودرغم،ألرأيوصذا،المطهوعةاللم!ؤجفيةغحرارءاى

بابف-،ءز،دىا)ذي،فزالةاليورتثرإلد!ؤ،ءرتنوكان!ةالالعلىصاخحسوتالعرلييةالكتابةفيالاسراع!وخ!3

قسممفيحزرانوار.ناى،تهـذيبهعةليشر،اعربيافالحرؤ.از-*،ترول-ء"وهـ"ولةا!عرليي؟)خط-حلوتجم،انكاز-"

كأ-حابزرتثبتبحجث.وروفالمعاوالمفتوحالحرفمنو!!أف!إرزطقاعنرع!رأي--الاقتراحوجاهةرغم-

ناموو--إوماز،،أذ.واحدذء-ورةءلىالعربىالحرف.احمحابهاليهبقحمدمامحدو

ءإىليكشب،إورهودذأحرءا-نهءاىعلاوة،العرريالحرف11ا؟ت،زها)1ولتكن،اعة3آرزر،كلممةزكشباتعا)و

ريح!لصجن،اخرصجناصءتافأت،-ينامتشابهةاثسكالزل-ءإروص،اولفانا(ةبأتءلا))المنف!لطريقةءلى

،حط،لاتعلىليكتبو!اـلرراناي،الكلمةتركيبفيلش،ليوب،،4!اورافيجير3واهـتهلاك،الكت،،"فىاجطءأهو

الفركيبية.ا)ىافرديةاحالةمنتتغاليروابرقاءالحروف!اختلموفعنفض!،لقرأءة1فيصعوبة

للكتابة،ت-،جس-لمد،)ةغزاارواهـكتوراقالفقد.وكإمة4جها،وكباعةخطا،3كةروور،ةصجزأالذاءة

!قا-راباثبات،جتينالعربوا)2ا،ليعةاكاز:زرأالا)"وبخاصة..؟اقترأحالاصذااصحابيقمدماذا

قىالدرالىررمب!ىلءإىولنأخذ.واصدذ-،أذءء)ىالعربىؤ!الحراصلاحإلى،باوتواحهمبقحسدوناص!جمبح

هكذ\يرو!م،"ب"ا-رفا"أمثل،ننموذجا،والنقد؟أالعرجم!

زكشلمثورذل،4صتألاخيرابزءابحذفاي"لي"أص--،زةؤبأنتكليأز:يولاةأنهوءليحلسم

المعقسوفلجزءاليء!اأاؤيرحذو"....ز-.،زليز،باز"..إ!جاعثهوهاحقترالا

هـذلي،:وربمتب."ءإ)رجمبححيث"ع"-فمن،ال!رريأد!-رؤ!ز!ا-م،حيازيبدءزاولتلقد

المقمد،وزجلالمج!ودوجاههومع.1(...بدء،لء.وكتب،ص!عبة،روعقدةبريرومذاكايمالتعولسائلأنورغم

ا!-رفهتش،ردة!ب1ؤ-ةال-را!وراهذهفان"لي،تاصعو"افان،هـإوبالاركبكة.عقببهةأئيةالهدأءذالورر

ودزط"حمالمن4رفووه"تعقددؤطوتزيديىالاصكمسا-توأجهنالم،العربىالحرفتعلمفي،روةالمزء

-فىر"ر"ا!،م!ر!دلاوافيالىىاامزات3ياولحرمافظط،العوب.!المصطتعةأدعوقير،قاوذلكفينتعثرولم-نيد!سه

!وليانون!حةأج-ت-قعأالواز"وأعتقد-،ربارأفي،إشذلةوا

مثهـ-ا،تهيوأنمل،كلملأ،ؤ!ا-راوتعايم،ؤحر4لصث-5

إكأعسايف،يكتباللاتينيالصرؤ!اننعامونحنا-تماو-رةافالج!ود:والم!لوبوطريقةوبررنا!ج،ص-هج

ومنمق.ويرصغبربينمتعددذصورتهىدرو!ي،((العرليبالحرفلاصلاح"إبذولةا

كثير.ذلكوغيرأهـال-بلوضعفرتتض!فاوقعاوولهـطقاوتضيع

!!و،كأريماالق!الحرتاريخفيحدتأفرولمل1،-،ن،!ماالحرتعإجمصضاليةالىاؤربزورا-!يةائلوولى

-!!تالا!التماعربهارقومالتيا-،ود4أهو،الحدرثرزدلألثتادشكوىول!ضاءدت،رودماوإت!!ل!،صبط.

،محى،ولةوهي،المرجممافالحرلابدال/عقلسعجد.ألشكاةاسطوات

--ةالعربالإصهتمسغ،وايرطانززا!"ر؟ل.،قولأسرعء-.

،ترورز"--معنءرباءبىو!،رتبو،وزلمتض-ب،!سخار!-ي.الثوأ"رةإلش-كاوىص-!،--كغمرد!طو

زرأز!!!مصقوألافادذ،لختهماهاماالىتاقاءفيأحانببابدال،ؤ"هفياءزيزأء-دإرحوماأقترأحطال!:حا،!دي!ة

ررحنعوديرالحاو)ةهذهحولخاصةدراررصةولت،.القكريرجمخإجادأابتغاء،اللملأقي-ب.!بالحر،7بالوررليا)حرؤ!

جوهره!-،،ولإحق!يقة!طظللطارإت--خل،إبقياوواالعربيفالحركتابة،المزءوم،بمأ!حر"زقال"ووزرا!ن

أءنر.،تعادلكبرىجائزة-ألا"رحمه-1ءإنو.وصعوليتها

سوألب.صنالجوهريرن!دينيعتريو"فأل!ربينيلائمأنرستطجعلمن،الضخه"تروتهن!مفا

!رهـال!هماعرالادابكا-كأ-دكلث!جامعةص-نعددلرغص!تهأستجاب!دو.ا!هـبجةأواللغةالللأتينط
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4****33ممه*كلأتمم!*للأ*!ه*-!لأ***تكليكلهي***ك!كليم!قه*3*ممه****!دكد******كد**مملأيخلأ

*"
**
لمه

دمضانكئنعصحروحيساوركو !لا. *"**
----! صىيخبج!!اس!كرتجم!-!أ!
!.--."-..-

،*-*****-ع****ص*!!**********"***-

اليمئبىر!ابحنهاةم!ةدوت!د..ر!هاالىخدثوىنهاقصتهافيصيفييوممنباكرصباحفي(لبيضاءأنانهكبيربمهاشابوكار

الرراد-4علىالمحببوبعزفهالعربيةبألحانهيأسرهاكانالذيالاسمرليشتغلصب،حكلرنج!باناعتادحيتبنيامينامستعمرةالىطريقه

هاشمابواشفضومجأة..الشرقالحاناعمقمنهاي!ستنبطكانالتي"الميتةعين))عاىطريرقهفيوعرج،يوء4طوالعئكلالعمدةكرمفي

بمب!نادوجحطتالاسمر؟ليمنيباكصابتفكردموعهامعراحبلتاركاواقفات!ى.ؤور،نقهصغتررنهرالىوندفعهالرقر(قالارضماءتنزفكانتاتي

مناد!انز!و!رجرالىبرلي4!جرؤ!مالذيابراهمبئخيهتحدقانؤ-حبماالفجرنالتبالعينتلكمنكثربا.نانهعنونزل..الاثب

.شعرهوتشعثوجهها!ضرلطشطرميمم،الانهيركبعادثم..فسيحسهلوفيالارضسطح

واخذت..والهرتق!الالليمونبروائحمحملااللطيفالبحرنسبهيمهبوق!د

اخش"فصولىاىضاجنونيةبحركةالنسائكالسورعنهاثمابووففز.!ةوورف"ايثقىيمن"سبنالطورليالمنبسطالطريقتنهبا.نانه

.الارضعلىحالساماتهالكسرعانالذى
...الافرنجيةالذرةسهولمخترقةبنيامينا

يوئيلضربيلقد-

؟؟عنكلاخو؟..يوئيل-ظلهومحكستهاشمابيرأستشطتالتيالصباحشمسياتفكةومع

واناالفيلذنبكرباجيجروهوحصانهراكبابيمرلقد..نعم-يومخلتسنينبضعالىالذاكرةبهعادتالغربالىالذرةحقولوظل

الكيس.وأملأالبورالارضمنالعشبافطعانوبهبفمنهاالمؤونةقمحاستنباتلايستطيعونالعربالسكانكان

ذلك؟وبعد-وقد"اسمبيعت"الارضهدهبانمسامع!معلىرددواالسماسرة

ضبنيرؤضتولماارضهمنواخرج(لعشباتركانمنيطلبلقد-اب!قامالتيبيع،،مهزلة؟لىبذاكرز4وعاد..هـهافائدةلااصبحت

البيت.الىحصانهولكزبكرباجهبقسوة،عنهامتنازلينيروقعونوجعلهمحهفاالىالورئةؤأخذمحمهـ"الشيخ"

دندقيفيوالمناماءوالصالمقطارركوبسوىمنهمالواحدينلولم

ولكرتذ!عافقعزتنيمتئايعدعاسيمكغرلصبألىنشهماتثيرفيلبرتقالرلدمنحةالفجرخ!قن!بالقطارالعود"!نمورواصع

ودخل.يوئيلعنيبحثواستدارالطويلالكزيكوتناولالسورعلىحمناكالكنوزعلىونتحسرانالواسعبالسهلتطوفانعيناهواخذت

؟لمفروشةالفسيحةالباحةألىواندفعللدارالمؤديالاخرالبابمنسائعةلقمةالانوهيالارض5هذباطنمناستنباطهااجدادهيستطعام

راحبلمعالنمرفةفبمواقفايوئيلفرأى..الطرقاتوالمرصوفةبالزهورمنوخرج،الزاويةهدهمناليهمينظرانلهي!حاوكانكما..للكفار

أب!لارأىعندمابالارضبسيجارتهيوئيلوالقى..سيجارة،إدخنوهومستع!رةمشارفيرعبروهوادحديدسكةمتخطياالفسيحالسهل

4باتهاشمابووفكر.لخصمهيمستعديدهقبضةعلىوشدهاشمطوالالقطارصفيربهايعويوالتيالس!لقلبفيالمسشلقيةبنيامينا

يهيدولكنمعهاشتبكاذاالجثة(لضخمالعلحيقاومانلايستطيعبالجنوبحبيفايصلالذيالعريضالمعبداشادعواجتاز،والنهارالليل

واستعاد،الاماممنالحديدةتاركةمقبفهعئدالطويلالكريكعلىتسمرتاكرميهصح!متالشماليةالغربيةالزاويةالىماراالمستعمرةواخترقى

معتايوئيلاقترببينماالكربكعلىقبضتهيشدوهوبنفسهثقته.عنكلالعمدة

برب!خارجاويلقيهالقزمهداليحملاتوئنهوعضلاتهبضخامتهالظصبمغتاحهالمخشبي(لبابقفلوفتحأتانهءننرلالرموبباب

يروئلمه"زاخبالكريكةلثديدبضربةهاتذم(بووعاجله.واحدةشجرهاصلالىطو،لىبحبلربطهاانبتدالداحلالىاتافولاق

بي!دويلقيهيحملهثمسلاحهمنليجررهغريمهعلىلينقضعادثمببراعةنهايةفيالواؤءالمخزنالىهوذهببينماترعىوتركهامثمرةغير

4ددرلالكرفيقالضوهوعادهاشمالاولكنمصممهوكماواحدة
........شارونشمسىوارتفعت..اليوميكفاحهويبدأ"العدة"ليحضرالكرم

لممننرتهوشرطتدراعهعلىنزلتمحكمةبضربةيوئيلعلىفأهوىالاثشيناشعتهاوتعك!صيالاطرافالمترامية(لذرةسهوللتضيءالسماءوسطفي

لهلوف!حازةرياقويدفحملبقو!بفرليولاجنهاجمورطكنلعلحهذالممم!متفنرعلىولانيقةفيو(ل!طاءالخيري!ن!رالذيالصغيروال!رالتينلاوبساتينايى:كأعينعلى

......تتثاعبعنكلالعمدةابنةراحيلوخرجت..الكبيرةالحنكأتلكارجاء

بالكرإفيضربهـو:المعركةاببهالتالذي(لتحوللهذاهاشمابووسرواسننلقتيمسنمرممااكثريكأمف9ءردببثوبفيالفخمةالشرفةفي

علىرهالثممكلضرماتمملموفقةلقطالم!علاصوحل(لرلممههم!مستعيناشنمنل!الدليلتخنصةالصغيرالراديوجهارالىتستمعومم!(لمقولسالاستراصة3رسيفي

.بة......الصباخبنسيميعبثاللدنجسدهاتاركة

بالرجليمسكانيحاولمازاليروئيللكنالمفتولةعضلاتهاهلكتغريمه

بفضلترجحيوئيلكفةواخنت..قوةولالهلاحولىقزماظنهالذي4عمافييمعنوهوالعاهرةعنوجههمشميحاهانشعمابومدواقي

بضربةهاتذهمابوعاجلهوقدالامريرستجليمذحعوراجاءالذيعنكل"الروحة"اغانيمنشماليةباغنية/همهموهوالاقنيةويحضريسقي

طوربربئي!حملوهوقامانمالبثولكنه؟لادضعلىالقتهكتفهعلىمسددةتحيب4؟ليهوجاءتالراديروجهازؤاقفلمتراحيلوررممعته،الد(رجة

هـردهـاالكربر!كبحديدةضؤبةعببهاؤسددهاشم(باافزعتقصيرة(غافيتحبازهالهتؤكدوهي...لهايعنيان5ونرجومكسرةبعربية

لضرباتي!ست!دوانالالث!جاوبينيروعانهانتعمابوو؟ضكل..بسوعةكلييرةشجرةتحتامامهجلستوؤفهاشمابولواومخى..العرب

..جمهتببنفييرحارلطماهرسيفلاعبوىئهو!ثاوهنامنويرففزاثنرراح!يلخديمماعلىالدموعوتدحرجت..راحتميهابكللظخديهاودفنت

،انضراوةالعراكفانف!س!مرةدبسةوبيدهابراهيمجاءواخ!راتفعىاخذتثم...الحنونةالع!ربيةللاغي!ةتستمعوهيالعاجيمتين
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؟".ؤ007"003لم..متكا!دنءهيرعراكاكاى

+5مبهرنق،تعبايقعباذااهرحب..ص،ارنب(حبيأسدبكاليهأبديلاتدع-
هاأعبمابعبباعكانأعهولمرأحيلاستتفنبهـ!الذيناركأبمتيرجأل

صس!ء!"!!ومي!عأههاظهـو/!ماي!حميانوهماالاشجاربينويزوغالصبهمايمهداانالاهيم9و(بر

.-:هامعمابووصرح..يهمالت..ت!هاالتعكلىالكل3ءللبالنبأب(ريرمن ..لحالكاصح..للله..الاضافعةمعبفرعلىأ..ارراهـ!-

01الفكئىشنى!بتؤؤت!ة!هالىينزلانالاننانكادوما..مطاردينهماب!راواتهمالاجلافالكوضني

دابالب.مكامراىبعهالسمالدنالسورعلىمنلبابراهيمهاحعمابلبتبنن

الابوربهكتكبراسباكربهأهموهوهاشمابعبخلفيوئيلاندمعحتىالطر.بق

وارخىالارضعلىفالقاهيوئيلراسعلىبالدبسةاهوىابراهيمولكن

3يروهـصه..المخؤالىالريحيسابقانسيقانهماالاخوان
833؟3--طفر!3ء\،.مب.

باعبعبةيهتعنعاشم(بولنعادالعبلبةصهنتغلىالمخابرعباتبتبنفر

عليك.يرهبطوا3مبلايعك..ابراهـءم..احدك-

لاعبارنب5بسب1المابابهكاينحولعباوتهبصبالمخؤصالةفيالاثنانتباصتمى

الونكهالمنفوخالنقبابطواوررب..المعبفرساسةفيالكومقيرنباتبتنبمهـر

ألاسمرإ"ب!اتالغميقالخندقراس-سورياشارعتظوبضتى..!اك!ننتو...عرسممال-يقولىوهوالاخوبنمن

فعبهن..منبأد

اهـحبونبراسبعرباامينتحبيب..حعكمنتى..ميشيكابتعك-

لاثصبراكاعكإ!المعببعلىاللتعبارة..ييبمبدنك

مجبيالعنبرمعاالمنبركالتبحنبوحاولواالكوطورنكالىلكجوالئببعب

وامربالمعنوطمبهمالكومشبهرنكانلباعبلاءوقاابمنددبيئتهبالب

ليرة21:يماوسورلبنانفيافهـءافقدعنكلوالعمدةيوئيلالا..البيوتحتىيبعدوهمانرجاله

.بالدخوللهمافسمحواالنزاعفيالاخرانالرفهمابانهماالاضافيهرجال

استرلينانجن-هان.الخلرجفيابركطاصراروالى(لطرف!ينقصةالىالوجهالمنفوخالضابطوالمشمع

دولارأت6اوبىلمحانبظةالععابنبيحكو(رالمعبفرالىالح*نبطبيب!حهص؟ابهااكم

...الاتنينوباةعلى

وولارات01:امركافي..اعكاملعنهبرةطببمبتنبرنبروئيينبادانةلفبرالحكتىمطبيبونباء

..للعمباكئعتمنبمبدا

ريالا015الارسبتعبلتهصلهـماالمانفربسياتبلمحعع6منوأبراعيداناكمابووسخب

ف-كطحدقالسيارةالىيصعدبر؟!م9كالىوبينما..قريهماالى

يعادلها.،او..للى25:الرلسميةالاشتراكاتتقان..العشبكيسلأملأ!عودغ!اولرقولو!و!وئيل
!هناكالىمتعانبرأنلا

مقليماا،شتراكقممةتدفع
..نصلمل!رمحمدنمراربد

بريديةاومصرفيةحوالةأ7---------.---هـ-

.*ان4خطببرصأبأن

ناحكيلاعبسلا

الادارةمعبشأنى،يتفقسارتربولشجان:الجزئرفيعارناإدكا

اليغلهنريالجلادون

الىالراسلاتتوحهالريسوسهيلعأيدةترأبعة

ا.

؟123.!صوت!،الآدأل!محله،*دا!دا*
...!".

ا+-ا

!7



أ-.لم.

/بر!م!م!مبر/!!ع"!ر!!ا!ا!ا\لأ!ا91316111
لأئماثبما1لر!مي!ط

جودةالحميدعبدللاستاذ(الحصاد)وروايةاكتري/يسعاانا،المعاصهـ،الفنانأزءإتأ*(اخطرمن

تحكىأذ،ألسبيلهذافيجديدةمحاولة،ألسمحارضكلحالمجازاءقفه"وءن؟لتعبيرهـحكاة،مفىوقتايمن

ألمجضأعتابعندوتقف..والهيارهالاقطاعلناقصة،اليوموليدةليسمتألازمةهذهانورغم.رلمجيشهاذيا

عنترهأقتناءفيعائلهالجحالرذخلالمنذلك.الجديدشائكةبأسحلاكمحاطا-ألعحموردى5على-الفنظلفقد

ا!عشسعادةلهفر.لوانتستطعلم،ألافدنةمنالافثلاثتهااو،الشائعةالعقائداوالشعوباواطاتالمسرون

المتنتابكالصراعسنيعمرهاستنفدتفقد،الحياةوهناءكلخبرأتورثقد،الحدبثالعصرلنغيربةجمكيعما

وبينوبينه،العالدةوبينوب!ين"،نفسهوجمتبصفللر،قفموالتعبيرحريةمنقوفا)وفيعصورمنسبقهما

52!اضكللميوليوثورةقبلتوأالايامدارتانفمما.اًلمجتمع.الحقيقيةالفنلرسالةمعوقا

طابعتحمل،لاه،لهالمحتومةالنهايةمعهماا!باتحن!احدىأ)ت-ألحالهذه!يي!يئرو،غالباوالفنان

.الأساةربدماتحموررفيالرمزيستخيدماناص،ف!هو:طريقين

فيلثرأ!انم!بالاسلهىالر!ادةفييىالاوواهـة،ياهابحىلتي1التاريخيةاللحظةيتجاهلاو،يقولهان

سه!يكاوجياقطهـاعالنمالقدملمالفنانانأي.الاحداثعرض.مجتمعهتارييئمنلسابقةمراحلفيصور

صفحةامامنايكنتمفولم،للبنترمنفئةحياةفي؟ت،!جةمتعددت،الاخيرة"الوسيلالىلجأواوالذلن

مراحلأحدىعلىالاضواءلسلطماولنما،أعماقهمفيمنطويةغير.التمكيرفينظرووموجهاتلختلفتكمما،التعبيرفي

بلا،خطوهـطوليةفيللقصةبنامضتولهذا.تأريخناالذيالفن،نعلىاز4صو،حعالجمءا-"ا.نفق،هاصاشيئاان

دامما،النقاطمننقطةعندألتانياوالتوقفالىحاجةالمرصلةعنبهتبعدفص--فبمسمافةبلتزمأن)اء،كأ-بلىؤرخ

الفترةهذهيسصورإنللبدايةمنذاستهدفقداالكاتب.الامورالموضوعيةالنطرة"نبذلكفيقرب،يصودهاالتي

تصويرها.بالفعلاجادإلتيأهـذيالفنانانهو،الفنت،ريخأكده،اخرشىء

التقريريالنهج؟ذلك،شرالبلبالاسلوباذناقصدلميقتصرلا،مجتمعهتطورورنسابقةمراحلأولمرحلةلؤرخ

ناقصدتوانما،الحقيقيةوطبيعتهالفنبينيحولالذيهـصذهيتجاوزوانما،المباضرألتسجيلمجردعلىعمله

الىر(ؤيةمعالفنلنوالقارىءلمنتحمتاجتجربةبينللفرقاوضحعمليةهى،وأضخمدجدىهمة5الىالبسيرةالخطوة

هذاتتطلبلااخرىتجربةوبين..مبالترةغيربطيئةالعملتكسمبالتيالعمليةوهي.للاحدأثالفنيالتفسير

مباشربطريقإ،تلقائياتتوالدنفسعهاللاحداثلان،ءالبط.خالتاركتبعنبهايتميزالنيالخاصةدلالته،للادبى

تر!مالغنانني5واعيةبصيرةالىالاحاجةفيوليستتحىدد،مختلفةنما"ذجنكتشف،للعالمىالادبوفي

لذلك--تبعافهـشتنتفالقارىء،اوعمقخطوهـالعملبنفاذفالكاقب.الفناساليبهـناللونلهذا،المتكاملالاطار

.الاحداثلهذهوتفسيرهالكلاتبقفموالكسندرالفرنسيوالكاتب،ديكنزتشارلسىالانجليزي

عسرااكثر،المباشرةالهتجربةانلقا.لانالخطأوصنفنيةخامهالفرنسيةالثورةمنكلاهمااتخذ،دوماس

بآبعاددقيقهضكنا"يةمنألفناناليهيضطرلما،عمقاواغوروكذهـلىى.الانسازيالادبشوامخه.نممهتازينصلينء

فنياعملاتصبحلاايضا.المباشرةالتحربةلان.التجربةالروائيةملحمتهفيتولستويللكيمالروسيالكاتبفعل

الدلالةاكسابهفيصاحبهنجحاذلالأ،فنيما،متكاملاالشاءر،رعدفيما،تناولهاالتي،للروسيةالثورةعن

الفني.والتفسيرالحية."زيفاجودتحور"قصتهفيباسترناك

،"شلبىباشاسليم"حياةلناتروي"الحصاد"وص،ص"ل!ازؤكدانها؟جميمعاالادمالهذهلنماتقولماذا

واصبح،الارضمنالشاسعةالمساحةهذهاليهلتامنذاخشلمف!مهما،تاريخهعلىالتعرفالىالدائمةالانسان

ويرافقنا.الحكمالىحزبهعلدكلما،خطرهيعظمرجلاالتبار-".التفممميرأتلعل،بل.احداثهتفسيرفي.الناس

سيتي،فيجاردنالا.نيققهـصرهالىسينمائيةإؤلفبعدسةا!عديدة4فنبثارلاغىيقل!حينالقارىءيتطلبهماماهي

"وأبنهماحلمي،ها.نمأمينة"الثانيةزوجتهفعلىنتعرحيث.وأحهـداضوعارووت!اولت

ن!البكرالابن،،(الخالقعبد"اما.بالحقوقلبالطلؤتط-وألمن،تجالىبعدةالحديثالعربىالادبوفي

تسزوجمنذللبيتمنضرج!ضدفاة،الموالاولىالزوجةأ(،القعرين!نثافيخه"فيمحفو!فنجيب.ألفريق!ذا

."بشس""في"قحرأباظهالغميق"وثروتفي"الخندقادريسىوسهيل

ت،ضىمشحوتالحينذلكفيالسياسيوالجومعينةلمرأحلليؤرخواأنأرادوأ!مهم.."النل!لى

مث.ألاحتلألوسيطرة،العرشوانتهازلةألاحزابإنينلقومخشلفةتفسيرأتواهـوزا،هـحاتهـم!وومن

وتتبعثرالشعبءواطففتتشتت،الخربمحواصسفته!.إلقطور!ذا

.اخرىتارةالقادمةالناؤيجحافلوبينالزعماءتارةبين..ا!دباءبلتحادالقه!ةنهادي!يكمحاضرةالدواسةهذهالقيت3

ايفالا""هوىفي"حلمي"يقع،الاثناءتلكفي.بادقاهرة
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الباشاعليرضىمحثملنفقالغلىوطنهاهجرتالتي،النسويةالفرقةافرادا!دى

..الانبشيكإليمهاسابعث!فييتحركانالىسواغرامهمماويظل.!تلر!كلزواتاتو

دوحلاالخيران.ءهـدمناكثرغبييالكقلت.!اخ-4زوجة"بثينة"كانتبيتما.الاولطفلهمااحشائها

.أا()ص!6مستورةكانتماالصدقاتافضل،بتيكات،وبينه"الهام"شقيقتهابينلترب!حولهالشباكتحبك

ات-،ء..داروتتضحالباشاسماتذيهيوهما.شاالبلوفاةبعدالكبيبرللارثذلكؤبضتهمامنفلتفلا

فما.للكاتبشبحانرىاندون،بنفسهنفسمهلنايقدماهـ،لمنبمبلغالفضيحةسترعلىالباشاتفاوضرثموورن

بالقاهرة،إلصالحاتوفمتياتها"انهار"الستبانيعلمانالىا"حزانهعلىحلصيوينطوي.أنبلادمنايفمابهترحل

بانهى،اليهاتعتذرولكنها،التقصيرهذاعليهمايعتبحتىوتفجع،لبيهأصدقاءمنالباشوأتأحدأبنةاليهفتننأن

خذوحين-الالمانغارلتهدأتانبعدالاسكهندريةالىعائدة.امالهافيبضينة

:(!16ص)ودفيالباشايقولبعد"الخالقعبد"علىاجهزتالخمرتكونوعندئذ

؟لحا/تالصلوإلفتيات-"السباشاوامتنع،للبووصةمضارباتفياموالهتبخرتان

الالسكندر!زو.فيمعيكناللائيألفتياتكلستعود-.أصدقائهاؤربألىاحضانزوجتهوهربت،مساعدتهعن

.القهاهرةمنفتياتاليهنانضمتو!ددمهأبنسرقاتعنحلمييكث!ف،الوقتهذأوفي

يبتسممم.وهو.الباشافقالولكن،عنقهفيامانةعزبته2الباشاوضعالذي"حمكثمان"

جميلكلام-الزراعيالاصلاحقانونصدرفقدإ!ألاوانفواتبعد...

ت-خ!إرووقف،عثصانودخل،الجرسودق.52!اثورةبقدوم

الباشا.قال.سلفايعرفهاكانوان،التلعيماتهـونهـ،رتهاألىالروأيةيةبدلمنحق،النظريلفهتمحا

الفتياتلج!عيةندفعهاالزريالمبلغهات-خلالهفمن.الديالوجفنع!ىالمتمرسةالفناناجادة

.الصالحاتالس!ردالىالحاجةدونالرلاوايةشض!صجميعرسم

3،"بخةي!عدوواح،مكتبهدرجوفتح،عثمانوخرجطوليةخطو!فيالاحداثتتابعكالنربمما.الروائي

واغاق،مكانهاألىالماليةالا،وراقبافياعادثم،جهنيهلانألسؤلفأضطحرالذيالرئيسيالعاملهو،مباشرة

يكتبوراح،امامهدفهترأفتحثم،المفتاحوادارالدرجالجديدةوالظاهرة.للعرضفنيةكوسيلةالحواريعتمد

ووضع..(.17صأ"خهيريهاعمال-جنيه001"ممتازاتصويراشخوصهتحمويرفينجاحههيبالتأهـل

وقالت،شاكرةفتقبلته،انهارالن!متيدفيالمبلغ،الباشابرقبةتصل"عندما-مثلا-فا"لبازرصا.الحواربواسطة

:للانصرافتنهضوهيقائلةزوجتهلليهتلتفت،ألاسرةسيداتمنتهنئة

الباش!،يزورهنانالصالحلتالفتياتيسر-":(12،!اص)

يهـبتسموهو،الباشا"فقال.ألاسكندريةفينولكن!،بانفسهنللتهنئةيحضرنأنيتمنينكن-"

شاءألله.ان،قريبا-.البيتفيسيداتتقابللاانكيعلمن

وهو،مكتبهألىللباشاوعاد،انههاروخرجت..وقاليديه(بينكانتالتيالبرقيةعنعينيهفرفع

،(الشوقكلاليهايشتاقالتيألزيارةهذهفيجإدايفكرالببتفيلاالسيداتمقابلةاحبلاانبىوالله-

(171ص)أحدثهنهل،لهناقولماذاادريلاأانني.المكتبفيولا

الفنيىطكأالصورةلخطيورفيالموضوعيهالحيدةبهذهالاليليسرجللنني؟القطناسعارعنأمالبذرةعق

ألىالوجودالباشاشخصيةمعالمبرزت،الانسانيللموقف.لهاعهيشعملي

ابما"الفرصةوحانت.تتبلورانسوىلهايبقولم:تضحكوهي،زوجتهفقللت

حادثةفيالملكدكر،السياقفيجاءعندمما،ألفنا.ناحس!بكو"،!،سيدةايةارضاءعلىقادرانك-

وقد،الدهوعيحدث"حلمي"كاناذ،للقصاصين؟؟"اثنتينتزوجتلماتكرههنكنتفلو،النساءتكره

:بصرهشردلاحد،الاولىالملامح،الفنانيخططهكذا

ماتتأنها،أمرأةالملكجوارالىكانتانهيقال-"الظاهـرةهذهادتولقد،الدراميبلاسلوب،شخوصه

الحادثة.فيهـي:للاولىطبيعيةنتيجهجهاءت،اخرىظاهرةالى

حافتصوتفيالبا/شافقالفلأ،لانفسهمالشخوص!ؤلاءتقديمفيالموضوعية

.هذاقمل-...بهمبتعريفنايقوموالمؤلفعليناغرباءفاضيوبهمنحسى

الضراعة.اكفورفع،القبلةنلحيةالىوجههادأرثمأننلبث.ولا،أنمسهملنمايقدمونجميعالحسهموانما

وقمالخلألءنلاذواتهمخلالمنعل!يهماولهمونحكمنعليشهم

.ا!1()ص،(ولاياناوألسترأسترنااللهم-دونلناتكشمف،ألتصويرفيالموضوعيةوهذه.الكاتب

أص،مالفن،لن،"ألاستراتيجية"الفرصةهىهدهكانتأومنهبوعي،شخوصهحقيقةعنا(ؤلف"نتدخلما

3-ب!ارزتدلفاذا.التطورالدراميللحدثقمةبهالببعتليهـ!ىمكتوبةرسانة"وصلتهأذأفالباشا.وعيلأبعير

.:الباشاقال،الصيفأنبسطهتوقد،امعلنفييقرؤهماطفق،ازرقورق

غدالسأسافر،ألقهـاهرةوفيهناشديدالحر-"شفتاهوانفرجت،خاطفببريقعيناهوالتمعت،اساريره

الاسكندرية.الىغديعداوالسصالتفتلرسالة1علىأتىولما،رقيقةبسمةعت

:فقالالباشعاسيقولهرو،ألى،عثمانوفطنوقالعثمان

الحسالر،لف.الفتياتجمعيةعلىسعلدتكتمروقد!انها،الصالحاتالفمتياتجمع!بةمقرلسالةهذه-

:هدوءفيالباشافا/للقررء،نلجمعيةزدفعهالذيبالمبلغتذكرنا،انهارالستمن

الرا-!بأحدمعابعثقدأو،الجمعيةعلىأمرقد-الدنيازلاليناانيمبغيوما،ألاعمالعمرة!يئسيئاها

اليها.نرسلهالذي.جنيهبمائةاببهاابعث.الخيرفعهلعن
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(301ص):ينحنيوهو،محثمانفقال

ترمقهوهي"ذهبثم،جنيهمائةكلضهاالرجلوتناول؟الانللمبلغسعادتكاتريد!

دفيء،وا!سلوسلاموطمأنينةوسعادةنشوذضلوعهاوبينلى،!ا(أ"!سفريعندمعيلاخذهجهزه.لا-

المبلغبذلكوضعتقدانهاجوارحهابكلزؤمنكانتفعدالتقدهيديزرالهية!يالبأشمانرىلا،النحوهذاوعلى

قصرهااساسوالمدإينةمكةفقراءعلىبهتصدقتالذى.نتماوأتالبتحهـمويرفيالروايةكتاباعليهاتواضعالتي

(115و1)5."للجنةفيالشامخومن..ويفعلي!تكلم..امامنايتحركيدعهالفنانان

هذ5رأينا9انناقؤمننكاد،الدرلاارويالموقفباطنمناداحش،قليلاقليلاصورتهلناتتضح،وفعالهكلمهـا!نه

الوسيلةهذهبالمؤلفانتهتولقد.معهاوعشناالسيدةاكل،مفصاانجات،الدراميةدروتهالروأنيالحدثبلغ

الاقطاعية،المرأةتصويرفيالموصوعيالصدقالىإلفنةأيةاإؤلفمننستشعرولازيفدونكاملةالصورة

عامة.بصفةللمرأةفيالاقطاعنظرووجهة..خا"صةبصفةجم!طصفأتهملان،ذاكوحسنماكأهذاسوءةفيمصلحة

الانم!!اني،الموقفقلبومن،الحقيقيواقعهممرتنجع

فىالراوائيالحهدثعن-ذلكبعد-تساءلنالوانعرفناحيننفاجألمنحنوهكذا.الفنيةوالدفطة

يشقرثيسمىخطمناكثرامامحيلرىلوقفنل،القحة-،!الفتجمعيةدلىالباشابهايتعطفالتيالجنيهاتمئات

سم.الامهذالالاغتصابسبيلهلبب!ر1ذلكفيالموسمياشسترأكهغيرتكنلمالحسالحهـات

الاقطاعي.النظامفانهيار*الفتياتتكنولم،انهارالستتديرهالذي3الدعاربيوت

الخالق.عبدوابثهالباشابينوالشقاق*.ثاتنآتروومساتللا-ليبالتا-الحمالحات

الزوجية.حياتهوفشل،حلميغرامومأسلة،في(الثنائية!هذهاكتشفنماحينندهنتىلمااننا،اقول

آمالها.كلتحطمتانبعدبثينةوسقوط*في،العلميشبريرهاعلىعترنلاننابل.نتماالبلحياة

هيأ،الروايةفيالاساسيةالخطوطهذهمنكلالخ،رجمناًلمجلوبةالاخلاقيةالقيمبينالكامنالتناقض

سواء..،(الدرا"ىالمحور"صفةلهيكفلمالنفسمهالنابعةالحقيقيةالقيموبين،الاقطاعىبهايتمصربلوالتي

مناو،الت!عبيريالسياقجملةمنألسممةهذهإكتسبيتركهالاالتي"ألمسبحة"لن..الاجتماعييانهمن

رواية.العبرمعمقا/اوطويلاطريقاأتخاذهيوماانبثقتالتيالقيممهذهعنتعبر،ابدااصابعهبينمن

يكنلم،الخطوطهذهرونولحداانفيهريبلاماالغباروذرللزينةأ"سهـتولكنها،معيناجتماعيقعولعن

يكنلمأنهاي..الروافطللسبشاء"فرشة"لو"!امشا"،السابقالاجتماعيالواقعذلكعنتولدعندماالعيونفي

ثاانويا.خطساالواقعواخلاقياتقيممعهتتلاءملا،جديدلجتمماعيوإقع

الحدثذلكهو"الاقطاعيالنظامانهيار"انوعنديالتناقضسرهو،القيمتلكعلىاذنوالاصمرار.القديم

نإ-الحقوله-لغيرييمكقالتيالخطوطبقيةرغماص!جاقبعد،للاقطاعممثلا،الباشااليهانزلقالذي

روائية.احدلثايعتبرهاعطىالسضويةهداياهيوزعوهو،مهيبلقناعايرتدي

الرواية،هذهفي"الحدث"هوالاقهطاعىألنظامانهيارالستمخادعاحدفيالقناعهذاعهـنهويخلع،الفلاحين

الاسرةه!ذهحياةفيمعينةلحظةدلتقطلمالفنانلان.انهار

انفاسهالاقطاعلفطحتىرأفقهاهوولتما،الاقطا(عيةتدخلدلأون،للاقطهاعالفنيالتشريحالفنانلنااهدى

.بلاحيسرةموضوعىاطارفيتاريخهنامرحلةالمر2تلكصورلانه،منه

الاولالعملانمن،حديثيبدءفيماذكرتهالانوأتمثل..الحدثلحركةالدراميةاللقطهـةعلىفيهأعتمد،تماما

التفسيرهو،تطورنامراحلمنمالمرحلةيؤرخالذيللفنانلم."هانمامينة()فيالسحارلناقدمهمنلاخر

عن"الحصاد"فينبحثانار.دنافاذا،،للاحداثالفنيزوجهساحركاذا.للاوامرما*للةمطيعةسالامعةالانرهل

اليه.اهتديهنالما،صورتهاالتيالرحلةلتلكماتفسيركل".سيقولماذأتعرفانقبل)امين(قالتشفهـتيه

ماكانتباالفعل،علىتأجممد،حرصالسحارألالستاذانذلكسيدهلتعتبرهوانها،يفعلهماكلعقراضيةانهاحسعناتها

.ل529لثورةتمهيدابذلكواكتفى،فسادمنالبلادفيهتدبسردوناشارتهللبيانوعليها،لشيرأنعليهالذي

عادي"للوزراءرئيساان-عثملنلسمانعلىيذكرفهو:مرةذاتحلمىسالانه.حتى(51،ص)"تفكراو

رفعت"لسان!على..(.93ص)"الملكوارضىكلهلمالعل؟القاهرةفيستبيتانكامكتعلمهل-"

:يقول/لهااقللم-

السرقة"ويهوىشيءكليملك،غريبالملكهذاأمر-!لماذا-

ويسرق،لاالحرباثناءهيالمستشفيكمن(لادويةيسسرقنوافهتأنها،ستريحهمامنككلمةايةانأعلملانني-

المعاحف.ءنالتحفويسرق،القملرموائدعلى.بهترضسبماوترضى،4علبتوافقماكلىعلىدائما

لق:الخلعبدفسا(لمنشرحماالابفقال

هـنالاراضياويسرق،وزرأئةمنالسمملطهـةويسرق-،أقولماكلعنوقرضسى،ش!ءكلفىوتطيعنيانها-

أ.مالاوقساى:سيارتهالىيتجهوهو،حلميفقالبكيتعلقفيماللا

بثينه:و!اكت62(إص،(وبنفسمهابىيتعلقفهـيماحتىتطيعكانها-

اؤواجهن.منالزوجاتويسرق-4ومفتمكا،المطبخعلىتطل،عالمهانوافذ-اذن-هذه

وفعت:لوقملاحد،الصرايلحىاقبلحين7و،العاقرزوجته?ابنها

الالقسل!.الا،يعطيانه-،زالحجسللىيسمافران،مزروعاوكان،الباثااقارب

معترصا:الخالقعب!وقالى.فرحنبراًتصوتهاوفيقالتثم،قليلاص!ت"

تجلرةاروجاصبحت،ثمنهايقبضالالقابهحتى-فكقراءعلىبهأتصدقاناريدالمالمنمبلغعندي-

الافخمسةلهاثمنايقبضالورقءنقطعة،مملكته!ى((الفرججاءقلتمسلفرانكعلمتولما،والمدينةمكة
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-زر.ألررافيرئيحتعنمبالنةسهفرض،العبالقمحبد.ألجنيمناعبمنعنورذأو

مناكتمسمالانهلو.للثايةوطبيمياءحابناذلعليبدووكان:رفمتقال

وو--زرأانحمر.مبرراتصولكفيهما.الروالرتالستافنفاروقبمركونومن،غرفةفي،إلسسماركلهاتصرفاته!

علىيقفانل"تمبللاسعبابأيقمو.نمبردقمن"المداء"اأايبمنمباالقرلعثالحائطوعلى،عاريقامرأثصورةبحلوان

زوعلف،ءمقثالصثيرابنهعلىالوالديحنوفان.قمبصيه(317ص)"قرثنتق

عبا!،البورسقفيحظهإلصسالقلعبدلمنسروان،حقالثاللوميراءامبلرئيسا،لبثعمنقرفعتأحكى،اقبرمقبانوفي

حابزألاتقيمهذهكمب..الباشااقنيفصعثمانذثرثر:للملتلفائاثثم،للرماحق*هصبتقلد

ظعنفيالبنوةانفماحق،وابنهالباشابينأبمبيماسمينما!عامولازلأحمبوآعملبلى-

منممكناذلكبداولربما.وثيقما"ظهراتتخذالاقطاع،خيفةفأوجس،هاماشيئاسعيطلبانه،الملكوظن

اقلايكونالحدثانأي.اللنيقالدلالقهياخرىزإوممق:يقبىثنبالرجعب،واقأ

دلالاتحولهاتتجمعمتينةركيزة!ووانما،داتهفيدلالة(033ص)مولاييداقبلانالاليمطهمعلا-

عبدبينالمتئقالعلاثقفيانتقدتهما.وهينأاخرالملهلوطغيانالسياسيالجونمسادانفياقتثقولست

والباعنا.العنالسععجلت،مساحعثعوامأاعبانتهيبهعنقث،الزحماءوأنحراف

والمتمملقينالسوءلاممدثاءموئلا،الابوبيتاحبحم،حقاعاملاتممنلمولعبنهق..تقدماأمبثر"هـحلقألىبلادنابتثنور

باشاسلميمانفيالفاخرةالشقةصاحب"مرسىامثالمنانهي،التاريخيةوالحقيقة.للتطورهذافيحاسما/

وإهـرأذلرهنيتالبابألتعبأنفيها؟مبورد،نومغرمبكلهاواميتثب.ترحرهتقدكلنت،المصريق.الوعننيقالرأحمالعه

وكتمانه،شقتهلهأسرتوثد...مبللهماأثلثقوانثوعأيقامتوهنثنما.الاثثناعيالنالا"ماحضانفيمودها

تقدرالتمبالموممرةالألبقاتفياندماعبهللاحراًروحليثماينانتبقدر،الاثئناعمتللنالازوناةمبهاعمتقبنلم2ء91

"شمبان"و..(ل2310،2سم)"الأولتلهممبيبماتهعنامسزباصبحقمن،للولعندالرأسمالمن.المجتمعبانبحنيرأ

نهحرملهمولىلهحموروقد"بثلنةمبوارالىجلسىالذكئ.إلرمضرد

حتئالارحتقرامنقالألبققيينمانملأنهقالساهاليلكئصؤلفصورهكملعلوسعبثباثمميتكللمماقنبلادناوتطور

مرلسئمبصعبوالذثق،(41؟سم)"نسائهاكأثلينلانوالنموالتسصارعبالتوحعهناككانوانما.(الحصاد)

التمويمنتقنريبفيلهاهملأتسمت،الاعميرانهو،بيممبان.الستاحمبنقوقهاتوعبثبللى!سبيلعمممايأعنيبأنالصنامى

قبعقعممذتمللونالمومملينبمضانوويثد،للاعمكل،توثتوانشيخالزراعمنالمجتممبأتقومبانروحتوماكانثمومن

موممثايئبأنأضايقهكان،منثبأيأسرفلم،الرمناوسم.التاريقثنلسترتأعنتعبايوليوثورةوتقوم،الاثاناعصنثنامه

ألقاثعلمحرفيمبرحونيرةفأعد،نلوذهعلمبمتمرمناالتمرهيبايمسووان،ألاستاقالسحاراستانهامقفيكان

الموظفينبهمايفري،الجيزةفيوثالثةشبرافيوأخرىالفرديةانعلاقاتخلألمن،ألجديدلد!جتسمعالمعقد

ناحتىفكرتت؟منحتوفد،الماملاملممبأترفمونالينيواليبرعبعنوللعالمالاثئباهييبالاسرةبينالقائمقوللاجتماعتق

أمهسوامرممئلبيترواداكانوأالينينالموعثليناعنلبأحبمنحتمب،اذتقثنمهيباممبالحقيقتقأمثتاونهااوبينبينهااو

الىفذهدث،وروحئذلسهومثاييب،منمبانمنينروعثوهمعمفاسمنذكونهاعلمبمعناهاأقتصرولا،عملي"مبلوعقللثبىرة

ويتوحد.وييبهمالمههراوحةمبرمهـنانستهعلميأحتجمنمبامبالعمهثمونستنبيبوحتمب.للباعناومحملنثنللللاحينلساراب

فقد،بهيتحفنممنكيتأرمتوأنملبعهممبمنمبانكانولما"فمنالنا.سبهويعنتيبقب،المهقتممتبتثلورلىؤممبقانوناالفنسم

مبلتفلقاءمبرممونيراتهمديرأكونانعلمنمرمممبمحياتليمبانفهو،حعبثالثلقناء،.تقعبمااعنثر"مسمتقبمن"راانيق

ومممفمثاب،"رفعت"أما"0..2851مب)"المامنممنالاسبابهيبه-والطثمنانالحثاكفسمادموجمثبللممملثم

الذملألولس!ممنكان،وما،بالنفسمنوأعتتبادحمرأةفيه".الثورةفيحاسمماعاملا-الشانولق

اهـئنتواثاكانولعبنه،فقيرةأممرممرومبانه،فتهأمئثمياألثربيبيتقبللروامبقاللنسمالقالبمحلمبمنلهبوانعكمب

زملأءهالاثرياءيصادقفرلح،والعربدةوالسمهرالبذخحيلةقبلالمشهووةالوزأريةالفوضىتحدثانفما،وضوحا

يكلةونه،هلهـعبالحمرأء،ويقضمبلياليثنميدنارممقثوفموالمحلحق:مليبراحلمبيحتمثحتى،الثورة

لتطومن.ماألانوثالبا،بثناألاالسثنرايتلاتحلوممتبمايممقنبهقثمبء،ه،قثمهءسمنحثنث،بالاحتمالامهمضحونالسمو-

وميوعبضرورة7ليملمبد،الختبماتلتأديةنفسهتلقاءمقت.ادرمسلا

صردذاتالخالقعبدوصفهوقد(26ص)"واهميته:ساعتهفيينظروهوالباشاقتال

(12قسهاانعنمور"تأتىايوموميرف،الملمايمرعثيل"بانهالممالباميانرمعةعادامباالاأستقراوهناأثيثنونلو-

شقت"ألىالعنالحعحبدأمبتهمابفيمرسمبنمبين،واحقا*.الحثنم

له:يوسوسراحانبعد،سليمانشارعفيصوتالىفيستمعانبشرودممادفة،يفهتحانالراديوثم

هعلحيلتكتثييرالى،راحقالىحامبقفيات-"الى،حامتاالبايباويظات،المبيشحرمبقلملمب،المذي!ع

؟ليلةحنهبملتأأأسانفيلاتلفلرلما/يبا،تحياهالاالتقث:حلممبيقوأاأن

بساطعب:فيالخالالحمتبفقامر.ثورةبدايقههبه-

؟ألمسمرينأو-:وقاأفضرودهموالباضماوافامث

.وقاأب(!لاحبهب":ترمبمتهلابتسامقمرملفابيتمقب.المبينثمنتئلقبيرالابهالايقصد.حرمبقههبهبمف-

الترفيه،أوسائلكلعندي،البيتفيعندي،لا-ولم.والعفويةإجاةالملاأغابثنالاحدامتأقبتسبتبهيبا

تعال--صيش،بيره،ويسكي،صعيراتفتيات،"!ثلات.للكاتبعامموقفالبهايةفيلنايتبلور

الجنة.فيلتعشىليلة

نقسه،وصفت،الخالقبعبدالمستبدألقلقوالقشعيكن،انقصمةفيروائيحدثهناكليعىالهقلت

لمرسى:فقالوابنهالباش!ابينفالشقاف.الوحيدألدرأمىالمحوراعتباره
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الجتمعانرغم.المدةهذهطيلةنفسهاجماحكبحفي(.،؟)ص"يوعدناربنالا-"

ادخادهع"دع!بدادنيشابينادثثه"اعهنتم(1)احنصانللىالوصولفيشعباناخإأإ،وحقا*

والممثلة،الاعراضتاجر؟وشعانمرسىهوتحياهالذى..الضلوعمابينالىسبقهرفعتلان،بثينة

صوليالو،رفعتواخيرا،الجن!ىالشذوذيةهاوالكعيرةجية؟وألانسلالفنيةالدلالةهذهللاحداث؟دلالةهىماولكن

هذهطيلةزوجهابطهـهرنفس!ا/اقتنعتكيفبل؟المتنسلقفىخلقأنبعد-الفنانأن،الوحيدةالنتيجةكسانت

غفلتها؟بنفسىللزوجهذاعا/شوكيف2.؟ايضاالفترةفيتورطأن-فتيةضرورةبلا)1(رئيسمياخطما،الرواية

خياغثهكلالاشعباتثمحانغسلزاءبالغبا.ءكلاهمااصيبتمكيشهسبيلعلى-واصسر.اًلخستلهذأالموافثىالثيواتهتلاأأ

."..م.اء".5.--"اثف،ءالبانياحياقفىالحئيإيآلثثانهه،عرفناانناأ-المثال

.جمما؟امسعرأتمتيمنلعبدهولحالغهمحمهبتعمالرحمالصمبالسمالتم!له.نهار1للستقثلارتهلنباء.أدسهوبمعنى،للاسكندريةفييارته

:حماتهفيبثيننأفنأالهيهـهـاالؤلشهإماقاانبعد،الخالسهعبتيحياةأسأارعرفنا

ويهعرفضا،مرةمناكشررازاالهرجللنمرسوعل-الاسكندريةألىالباشممايسمافر،ويوما.ابيهوبينبي!نهعاليا

وجلى:كأسهالهثالتأعبدورتهته.بعميلانعتعناكتماواتث،غأأتيرتنصء.أنهارفينهفيممتعإلبيلتأقعاءييهـعشمحيث

(....ـد...ذ..الفبللافيهاجم،الليلةهذهصفوءليهيعكرانالبوليس
(1.ص)(صمارورههرصاالما-

شسيءكل"لهحديثفيمصادفمةشعبأنقالو.!ن"ألبوكس"أ!عويركب،والرجالالنساءعلىويقبفى

بكلاص4يقححد،تماهترنث"تاكرلحظثأبثيننأتمهيت"ثمتينعتمالنيابشأإ!الإملسهعبنيابنهامإملوغثهوغأههـاسعمتبالبل)واذا

عبدباقراضوعدلنه؟بشصيءأليهايويهمالنايربد؟هذا:فجيب،ابيهلسم1عنيسأله

الوعد،ذلكبعدخطوةيتقدملمولكنه،مطيريدالق1،خا.ش!باشاسليم-"

هوفما،ثمنايريدكاتثواتنأ7؟!تمأهنتنفيئأثمنيايرنأد:قسهثةفيتعقاتثالباسعاالىوالتأت

بر231تم)"الثمنلن،ك(3(،لم)"أبتي،ثبيبانهاسليم!سعاتألكاسأ-

احدأانص،الغباءبهمابلغ،الننرهنياتثدهتثاالى،وللمنهاتسلاةعلتيانيتأنملبى،بارعإألععمة5هتأاقثلاسمك

النيعامإلىمعهمجلويحينألامحاولآتهماوراءيظرلم،روفتعلاتييئيا،التأبيرةلللهثنرترعتثاءدت-للاتح-

،،بثينثأرجثتأغأليداعبالمائئهتحتمنرجاثيثدورأنأ"يسلطاتثبهنا"ارادالنيأتثاتثذلعع.اأههانأ2ا؟عممارغم

تحسسس!ولخهذ"لوارأ"اهدأهااخرىومرة،24()صاتنملىاقي،والباشاالابنبينالعلاقةصميمعلىالضوء

مأؤالموترجمةالىإنهلفح.ألجأأنبعهث،أنم؟وتأهرهااذرالمجنثابهثاالاؤعنأهنيمئمضههيإأموظرتيفظثأفييةالبدلمنذ

..!!ليما.هامهتمفعهلىبولسهمتأتهالااأار

الخ!صحا-احدساقعلىحميعهاالاسئلةهذهشتقطاعماتفيا!ريريةالمفاجأةهذهإؤلفاأستهوتولقد

لنبم!بنيورهلمالنابيعىونصهلان،الرواينأفىالرئتهحيةل!،لأنينههابدثيانةبثينعمتعلمفعندما.للروايةمنمختلقث

.....ة.لادنهتعاذاحتى،،تماهتنهاروالدهغعلالمدعارةوأعمبيتفي

لميه.صرنمرورن،رالنأعلىاح!نثانهفىارتينع-قمائتهبعد-رفعت
نهتتوحين،هدهالتعثيرتيالمفلجأهازمهتبلورتربماص-.

بينه،،المتعةتمؤوسليشرب!الاستقبالغرفةفعتوربثينةكنتوأن.يلاط؟ليجنهطحالال!ي!يعالرالخيطوهتكت

صنىنفما.الاخيرالنزعيعازبفراشهفىالخالقب.ألا،روبمنذممهدأكا(نالموقفانعلىالكاتبمعأتفق

الىطريقه،لينثالموتفراميمنالمريغأافنههأانالاا(نعدعأتتأ!رأبثينني:الالنحوهتألءلىترإمروعههفيمعماتفقلا؟اننغي

شرفه.مهمحوعويشهد،ألاسستقبالغرفةالخاهـ-قعبدقتوأج"،المجلاتباحدىلملفضيحةغمزا

للتقررر.لةنموذخلا."ألا،إوقفاهدلعكاعلقولسمتوبع!د،ففالخالعبدبخروجتنض"ب،هوجلءعاصفهوتهب

لا!عغأ-هناالتأنادطلان9انماأول"الحادثتن"قىألصالونهـيبتهرفعت-"

نأأى..فتيةبطرلقه"بعظ)(ولكنه،منبريةبطريقةالصالونفيبكفعت-"

أد!هأدؤ-قىو!ففيلآزعياأصنأورةااتئهادفيتماالهريرباسسىوالصاثهنالىوانقألإأمنم،ساهمةوهيوقامت-3

بةتننروصهمااوإرفعصمأىأيدهاوءدنم،ثقيلىحزنصتثرهافي،الوتيه

ف-يبا(لتقريرالكائبيستخفانبمكانالسهولةومنوروحهـ،،ذابلتلأنوعيناها،مزمو*-،نوشفش،هاتصمافحه

رنصي..الساثأنرانتئريريتنفيينثرئمانالى،الحالمدثة:وقاثهانقأارفيرفعنمأليهاونظر،الظلامفيغارقة

اذتثخهامهزافيالوقونيمناتثرعاهيةالفنيتأءلأدرتهان؟!مريقثمتأ؟الليلةمابك-

ال-حارألاستاذوصفبهالانشأئيالذيالتعبيرنقرلاوئحنالعبرأتتخنقهصوتفيقالت

ممث،باأحامأمنالفلاحوأملعليه-صنأحاتخمسفي-.يقثونكرالئهالسعاعبد!تصور-

اًن"غائلاالنثلاحينألىللسنويةالباثثاهداباعلىفيعلثثوتتنبثصيصنيرهفيونهههماواحنثعه،بالبتإاءواتممت

تيلتأيفعلوأفمننثثا،يوميناويومليعتئيهمعليهممايونينيزالمنهفيأحس،حنا"ثثفيشعرهاعلىيدهيمررفبرالأ،به

نيانأذألتيالنماسببةاإعجافنأالايامتلنه،ثنينأألبلالسننأايانأليهبينها2بينهنمفصمهكاثثالذارالرقيثهاإغإهاءاناللحتأة

ءليهبمتنولا،واتعصرهالعافينأألصحاأ؟ش!بءكلأمنهمثم،السرررفيغارقههوصتمرهالىهضمنثا،تهتني

(78ص)"البثثنأصراإههيسثئت،الجسثييستربماهقلبه،عصرأيعصرهاآأث،بقثفهـتيه،دمتثههايمسثثرانأ

نث-ىوناوجمت5أكإنو"بانهمالبنأونثهاثهأصحاوميحمعأثم.جنبيهبينالنتيثثةبايخينث

97(النفووأوأهـلنأان")صنيثمننثلهملحومنثما،فدنياوامرهم،كهنهاميئأانينأياورمسصهدايتحمإأماإثاثث،الفنيالتعبيران

أهـتيهوصلحبهلان،كثيرافنعحب،هذانقرأ،خيانةمنانتوتهمانفسهاوبينبيضهاتضمرانيكفيوكان

فهضأطارداخلوالفلاحاتهائمأمينةبينالعلاقةوضح1اهـىحاجةبلا،صدرهافييعتلجبمانحثثنحهثوان

لا!ىاستعدأدأ،القصولتنظيفتدعوهنهيأذ،جهميل.مسرحيا؟قله

دواءبهتشتريالمالمنبمبلغتحلممنهنوكل،ألولائمبثينةنجحتكيف:جديداسىؤالاالنهقطةهذهوأثارت
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ذلكعلىألفنانيرغمالسياسىالادبأنمنيقالوما،البقالدين!نلجزءسدأداأو،لابنهاثيابااولزوجهل

اهدافهحسبالفنتقسيملان،الصسدقيجانبقولهوشىءفيتفقن1فانهن،احلامهنفيجميعااخهـتلفناوإذا

العلمي.التدليلالىيفتقر،مفتعلتقسميمهو،ومراءيه.الوليمةعقببهاسيفزنالتيالشهيةالاكلةهووا(حد

!الظثروفاوألاف!رأداوللفردلنالايقدمالفنيالعملانالرومبى،الديوكذبحفيبدأنالتنظيفمنانتهينانوبعد

والنم!الاص-وراءيالبشريالنموذجلنايقدموانما،الفرديةوالامعاءألارجللرمىتتاهبإ؟حداهنهانمأءينهولمحت

نأ،اذنالواقعمنتقرباوليس.الموضوعيةوالظر،وفومن(،البعميزيلبطر"هذأان،وافهمتهاونهرتهافوبختهما

ابتعدلانه،لشخوصهالوأقعيةالاسماءعنألفنانيكشفحسماءهالان،الارجلعلىوتلفالامعاءتشمقانالحكمة

الفنية.اصالتهممنجردهمم!ذ،ألحقيقيالواقععنبهمالرلموتبخر،اعماقهمألىالنسوةقلوباوغارت.ذذيذ

اجتملعيا،واخر،سياسياأدباأنهناكيقالىوكماالاكطاةعيونهنمنوطارت،عليهأتفقنالذيالقصير

..والملهاةالأسماةبينالفنيقسممنهناكمازال..هكذاومدتانالىعاذقةظلتالاخرىالاحلامانغير.الدسمة

في،ألفنونتاريطنفيبال!فعلحدثالتصنيفهذأانرعمبقعمنهاتكيمنهنوا-ةالىقروشبعشرةيدههـاهالماميئة

،فقدألاد!اما.التاريخهذاالاحاطت".وضو-مميةاسبابظل.)1(اىلباقيةألاحلامتبخرتوهنا.بالتساوي

المدساقحد!در!شمووويتجاوز،جديد!عنىللفناصبحعلاقاتهمواقععناذفلاحينلتصويررائعنموذجهلىا

الدموعتشمل،وعمظرحابةأكثرانسانيةافاقالىوالمهلهاةالعلاقاتتصويرفيأستصرقداأكاتبانلو.الاجحماعية

مالمسمتهوهذا.جميعاالحيلةوعناصر..وألسمملت.والف!لاح..والارضو(نفهـلاح..والفلاحالفلاحبينانفردية

منيكاصجه،يغتصبفلم،"ألحصاد"روايةفي-بحق-وصفقي1التقريريةعنينجوانلاستطاع..والاقطاعي

عينيمنينتزعولم،كثيراضحكتوان،واحدةضحكةفيألمج!وقفحينالاخيرةالصفحةفيالروايةبها

الر؟ورائيةمقدرتهانذلك.مرأراالدموعغالبتنيوان،دمعةالسيدالىشظروالهام،الخافقعبدجعمانحولذهول

اتاحت،عاليةدرجةالدقةمنبلغت،الحواردفةادارةفي!دانالافشرةصاحبهولااباشايعدلمالذي-سليم

ونفولسهم،الناسخلجاتتصويرفيالصدقلعدستهلنفسها:وتهمس

"نتاعرنا،محتوىبكلوعانقناهم،قلوبنابحرارةفعايشناهم"الاعاصيريجني،الزدابعيزوعمن-"

قههقهاتهيم،تعلوحينلايضحكونبانهم،عمقفيوأحسسناهذهصاحبةهي-ويبادنىبلا-الهامليسمت
.ا!حياهلمجونأنهمبل..دموعهمتنهمرحينيبكونولا.العمرحصادبهالالهـلخص،نقسها)ؤلفأنه،"الحكمة،

فان،للكاتبعاماموقفالروأية1منن!تخلصلأكأواذأهذهتثير!،اقيالعذيدةالقضايامن-هام"قضية

أزهـةالىبهاعود،ماموقفهـايشكل-ذاتهفي-ذلكهبىؤلك،الاهتماممنكشرالوليهماانتستحق-الروأية

حررةاصبحتحيث،ألحديثالمجتمعفيالمعاصرالفنانا!طالهامازأل،تماريشجةمرحلةعنلصرالذىالفنانقضيه

شكريذلي.الرئيس!يةمشكلاتهأحدىالتعبيرانللكاتبيحقمدىايالى:آدفانناليئإوبيننااحياء

مم!ة***ررت*!ركدمم!!ى*،"******!ة****مم!*ور*!**،،مم!!**3؟انحقمقيهبأسمائهميتناولهم

:)2(شوبرناردمسرحياتباحدى،السؤالويدكرئي

؟11./دونبعينهمأ-فرادحولهاءللادويااحدثتلدكانت

:أصءعالتياليتيمهالنقطةاوكانت.الحقيقيه(سماءهمتدكر

مسرحي!4:فيفعلاموجودونألافرادهيؤلاءان،النقيادعليها

0،ص0:عمز،ذتشحيكوف"أمريزبستان"صسرحيةوفي.شو

00لور!ضا!!4،أخرشيعابالبستانيقصدتثنحيكوفباندبعضهمالناس
4.السمماتنقسيحملونأحريناناساباصحابهويهمني

؟ص،رأن".مكتفين"ابطلائرىبلزاكاعمالمنأىوفي

::عدةلصفاتتجسيدمنبلزاكبهبقومعماالتعبيرهلىا

ف!و!4!المجتمعفيماقطامحايمعلون-حقيعيينشحوص

:.وأحدةروائيةشخصية

ير*روأ/-،-فيانسحارالحميدعبدو*ستاذ.طويللجدل

ه!!نفكشف،الواقععنبنايقربانأراد"لحصاد1لا

.أ!رانسياسيالمسرحعلىكلألو(،مى1اثمدسةانشما2بعضأسماء
المجاابوالمما!ببومحمد"ثموءن.عيونناامامملأللةصووهمتز+ولا،قريبمنذ

:تجمميداولشت،فرديةأحداثاتكونأنالىالاحداثمالت

*:اخر،اوبمعنى.الاجتماغيللواقعنماذجاو؟نماطااوو(عيا

لمرالفنانأستلهمانبعد،لفني1دورهمللشخوصيعدلم

حدلثاصدرالادا!دار:عنالروأيةاباالثدهـتخلى.الحقيقيةالفرديةادوارهم

-.برمجردو(ضحوأ،كاملةومرحلةكا.مللمجمتعممعلينكونهم

ةلأبريمكنكانالتي،الهامةأمبيرةافدلالةواختدعةبلىلك،ادراد

:...لهمنسندهاأن

:؟2.1صالى0.1ص!من(الحصاد)راجع(1)

"سيسيكلهسي*!متوشحهـالحالىالمودة(2)
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!!س-
صصصطو*ثصحم!-!!كتفي--.كا-

-------ا--

غ

ص!حمزرجمضلؤاي!--

(لاس!عماربرصعاعىواننقاماغ!راقتلانالىالفنيةالتجربةخلالمنازاءلاتذهـرتهـاد،والقيد،والاضطهاد،والحرمان،والالم،الحزن

.5691مارسفياحريرقىاالىنضالىهافيالجزانربهمتقربتالذينالضحاياومهـئاتعتت!ر؟ت

خمصبةحياةانهانرىحياتهعنالص!غيرةالنافن!هذهخلاحلومنفداةمطوالى(!ذينو؟لجبش(لشعبمنالابطالطوالش!داء.والخلاعي

،والنزعاتوالمنتماهداتبالألتجاربغنيةوانهاوالوقولىبالدراسةجديرةشهبدهؤلاءوبين..الذاكرةمنواكبرالارقاممناكترالعربيةالقضية

واخرىاشتاراكيةبلادايزورانلهاتاحتالجزائرخمارج!سنواتفثمانيهـ"يجداناستطاعلافهالعربيةالقضيةتغفا4ولنالجزائرتنساهلن

الىودمهوجههعنغريبةليستعربيةبلادالىويختلفديمقراطيةقائممةفيواضحاكبيرارقمايكونوانالوطنيةالمذاكرةفيبارذامكانا

علىوينعرفويسمع..ثقافةولانسببهالايربطهاجنبيةبلادالجؤالرفيالعربيالادبفقيدحوحورضااحمدهوذلك..الشهداء

ايطاليافيوكروتئب،وبر؟ندلو،روسيافيوتشيخوفبوشكيناثارعاممنمارسشهرفىقسنطينةبمدينةانتقاعاالاستعماراغننالهالغي

فرنسا.في،جيداندريهواخيراورفاقههيجوعندراستهجانبالى5691.0

الممر!ةالثقافىةبمستقبلوايمانهروحهوعبأمارأهكلحفزهوقدعناولايتساءلانالابىببالفقيداهذاشخصيةفبمللباحهـثويحق

منائروينالجززملائهبينالعربيةشخصيتهمعالموحددالجزائرفيفم،!ةولذونفنهميزاتعنوثالثاالادبحركةفيدورهعنوثانياحيلأله

نبينهانمانحاولوهذاثانةناجةمنالاخرينالادباءبينثمناجة.وتوضيحهاالهـثلاثالنقاطهذهعلىالاجابةمحاولةهيالبحثهذا

ا.لبحث.هذ؟منالتاليةالنقطةفيرررمساوارسبنخمسةمناكثرحوحورضايعمرلم:حياته:أولا

!بدورهعنتخدثانقبلوفى.الادبحركأفيلورء:ثانياالذينالموهوبينوشان،الجزائريينامحمرشمانالحياةمعكفاحفيعاشها

العربيالنثرتطورعنموجزةصورةنعطي(نيجب1لادبيةالحركةوهـرؤ!ر.واتجديدالتطويربحمىمصابونلانهمبالواقعلالرضون

المسطنجةاللرالمةانذلك"الحانيعشنواهوصلحتىالجزائرفياركربيالقائدبضريحا!شهورة"عقبةسيدى"فريةفي1191سنة

عبارتهضجانقبلمراحل!رةاجتازقدالنثرانتثبتالادبلتاريخالرازائرإينالمواطنينافواجفببهمزاراتزدحمتعدوالتيبننافععقبةالكبر

ادرجهم!قيمةالنثراقولوانما..اكقلبديهالرواسبمنوتتحررالسياحيقمهاكما،ويتفرجونيتقربونلضريحهذاعلىيفدونالذين

المضظفةالادباوواننثملبحع!اكثر.بةالصورجميعالحركأهذهفي.وتقاليدهالشعبعاداتعلىوالاطلاعالقريةمعارمالثاهدةالاجانب

والاجقاعبرالسياسيالنثر!شملكما،والروايةوالمقالةكالقصة؟لادباىايميلدجعتهحوحواتجاهعلىاثرتقدالظاهرةهذهولعل

والدجم!.ونحووالاولياء،والزياداتالطرقيةاهمهاومنالعاداتونقدالاجتماعي

ا!برز(فرفيالعربيةالكتمابةاسالي!فيطويلبحثبعداوجدتوقدارموب-ة4الرابطمجلةفيتشرهبمقالالادبيعملهبدألقدح!تىذلك

رئه:مراحلبثلاثءرقدالنثرانالحاليالمقرناو(ئلمنذ."الاستمماوخرمةفيالطرقتة"عئوانتحتبمصرتصدركالأنتالتى

اكرادفبكغرةالمعروفإلماضبممن؟ووىمرصلمة:الاولىالمرحلة،زك!ا!هؤكطالمألوفةالطريقةعلىالقريرةهذهفيالعربيةتعلموقر

الكمنالةفلميئفيالم!هءودةوالعباراقبالشعرو(لاستشهادلسجع1وواجيموته،هدوستهافيالؤنسيةسدرحبث"سكيكده"الىاتتقلزلم

)1(.لتمميوالخاوج!والقثرةبالديباجقيوالعنايلأ!راد!خ!اتمحيث(لحجاز(لىالجزائرمغلارةعلىالعائبهبةالمظروف

فنر!الجزائرفىالئنر!خطورالمثانيةالمرحلةالىبرمحةونئتقل!ونلاح!.العربي(كغربمنكانبعض!لعلاساتذةمحلى-العربية

ال!صول!ب!دللجزا؟وات!يحفقدكبيرار،رالعبقدالتوفيقعئصر!اكأرةالثاءءلىواطلعاجواءعدةبينتنقلقدالاور!اءهغ!.فيافه

الادلىبهثىأ،لىتهـت!وانالوطنيةالص!حاقةءتنشين2ألاولىالعالميةص-ادة،بي!ةالىصمحراويةببئمةمناننقلا!ناخحيثفمن،لغ!ره.نناح

وثرفىهحاولةال!مب،سيمستواهاالى؟لعروبةبقصيةتخرجوا!.والفياننعلإ"بينجمعالت!ليمنماحب!ةومن،ثاني!ةمر!صحراوبةبيئةالىثم

ومصير!/(منساكلهافيالعربيةالاقطارمعوالتجاوببالمافيالحاضرربطالثقاؤ!!ةجهةومن..الحدبثالفرنسيالتحليموبينالعتيمقالعربي

ىالاودلس!كها!طالبصلألرلمظلثهابالمتنقدحثدتوقد..م!-رالىالفرنسيهالثقافةعليهاتسيطلىالتيالجزائرمنانتقلالعامة

الاصة"عقيالنز!اتمختلفعنلشعبرثاطلقتهاالاسيرةالوطشيةالاقلامكل؟!ت!مجةدرفي(ختلافعلىالعربيةالتقافةتسودحيضفالهـحجاز

اكسركليالنثرتخلصالتحررلنزعةوتبعا،والفكريةو(لسياسيةحوالي-ا(لحجازفيو؟قامتهبمصرمرورهاثناءانهنلاحظكما.والئضج

واضشحاصاوبفيالحقالئعنليعبرالطلاعونبذ(لقديمةا!توياتوا!رورلميىالقديمسينوالمراعالادبفيالتجديدتياراتكانتسنوات8

لاولادصزاؤوفىوظهرتالمعئىمباشر،الفاصلةقصير،الحركةسريعوصس4منالمعركةهذهفيهوساهموقد،اشدهاعلىالشردفي

وا!ق.الأصالةطابعتحملواقلاممتميزةشخصياتمرةبالسعودبقىالبريدادادةفيكموظفعملهجانبالىكانحيثاخر

مو!رةواج!ازتبعيدةاشواطاالنثرحركةتقدمتالرعيلهذاوبفضلعنبتر!ا!وثم،ومق!لاته،بقصصه-(لمنهلمجلةتحريرفييشترك

الاجتماعي،والش!ورالنفسخلجاتعنوالتعبيرالانطروالىالتخلصوالاشثهاد.بالذكرويخمهمنوابغهببعضيعجبكانالذيالفرنسيالادب

هذهءلىنللأحظانويجب..رزينضحفياسلوبفيطنية41والفكرةلهواتيح،الثانبةالعالميةالحرباعوامالسعوديةفيحوحووقض

2حسنو..معدومااوضئيلاكانفيهاالمحضالادبيالنثر(نالمرحلةالحزائرالىوطد،وتسيكو!لموفاكياوايطايطوفرنساسيارويزوران

اهـط!ةفي!املانطلافىانهامرحلةعرفناانبعدهدامنلانتعجبالى1،طاف!4اتنهىثميسميهاكماالاهليةالمدارساحدىكادار

محمودللمئيضا!األسنة"الجزائريلتقويم1"كتابانظر)1(وتفرغالسكرتاريةشئونبهتولىحيثبادسبنالحميدعبدمعهد

.ه4-صوصاحهـبهكحولللجزائرالعربيةالشخصيةابرازفيوالمساهمةوالادبللصحافة
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اليبواسحيةشخصياتمنمافيهاولكن..الاصولومراعاةالابعادوالبع!والعمقبالتربهبزالا!لاراحفلوالادب..والاصلاحو(لعقلية

الجيلعليهايبنىلكيصالحةبذورامنهاجعلتقدوالحوارالحكاية..الصخبعن

..المتكاملةالقصةمعالىمالحاضر.وتبدا.والتنقيهوالتهـخطيط..التركيزمرحلةفهيالثالثةالمرحلةاما

والمسرحالاذاعة(لىفقدمالمسرحي(لادبفيحوحواسهمكذلك.الثانيةالعالميةالحرببانتهاء

موضوعةاو.مقتبسة.والعاميةبالفصحىفكاهيةرواياتعدةالعربيؤفببهاالمحضللادبوانتاجااحتفاءاكرانهاالمرحلةهذهعلىويلاحظ

لاوضاتالاذعون!!ساخراسلوبفيالجمهـورالىتقدمكأنتوجميعهاالنثريةوالرواياتالمسرحياتبعضوظهرتالعربيةالقصةبنورظهرت

(لممثل!يقتشجيعطريقعنالمسرحخدمكما..والسياسيةالاجتماعيةظىركما..المعروفالمفنيبطابعهاتتميزفاصبحتالمقالةوتقدمت

فعلكما.المسرحعلىادبيةاعمالمنالفرقبعضتقدمهلماونقدهشدلىفيالادبيةالصورةاوالخاطرةيسى(لذيالنثريألاسلوبهذا

.الاستقلالاجلمنليبياكفاحتمثلالتي"الصحراء"روايةقدمحين.جذابخفيف

والصحفيةالادبيةاعمالهجانبالىكان؟نهحوحوعنوالمعروفألاولىا!رحلةنجدالثلاثالمراحلهذهتحديدفيالدقةشئناواذا

ويحفرالانهابعضءلىويعزفالموسيقىاجبساسالاصمرهففناناالبصائرتتخومبظهورالثانيةوالمرحلة،2591سنةالمدئتقدبظهورتئتهي

..والتمثيلللموسيقىالقشطينيالزهرجمعيةكان.يديربل،حفلاتهااغنىكانتالتيالثالثةللمرحلةالمجاللتفسح7(91سنة(لجديدة

ا(ولسس!ينوان8(91سنةتأسستانطالادبيقىتقريرازهااحدفيجاءوقد.مفهوماواعمقانطلاقاواك!رتجربة

ال!راؤيهلجميعءلىتغلبواولكنهماليداصابععدديننجاوزوالملهامئتصففي2791سنةالحجازالىسافرقدحوحواننعرفونحن

الفتيالوسطفيمرموقةمكانةتحمنلانللجمعيةامكنحتىالمثبطةوهيسنة26حوالىذاكاذعمرءوكان..النثرلتطويرالثانيةالمرحلة

)1(.للفنجلإبلةخدمات!ادتطيبكأسمعةعلىافرال!ابج!ودوحصلتوالاصلاحيةالوطنيةالذكرياتمنكميرايحملانلهتتيحناضجةسن

وشعورهالففيةالا؟تاجبقيمةاقتناعهوعدمألادبيالواقععلىثورتهورغمقهـظهرتالجزائرفيالقيادةوكانت،بلادهتسودالتيالاحد(ثعظ

و؟هـ-هـبشهراغتيالهفبلاعلمنفقدالمث!بطينوك!وةالهـتقد!بنقصالسيابةالاتجاهاتكافةمعهاتحملتقريباالمتكاملةصورتهافي

بهلالىالوجودالىيخرجانلهاتيحلو)2(كبيرثقافيمشروععن.ومواليةومعتدلةيساريةمن

علىالمعشاريعالىالفقيرةالمجز؟ئر-فيال!ربيةللثقافةعظيمةخدمةحيئالقيادةفيجديداشيئايجدلمحوحوانلنبينهذانذكرونحن

واقعيشخعىانهعرفنافاذا..الخصوصعلىالنشرومشاريع؟لاطلا!الاشخاصنفمسربمابلو(لشعاراتالاتجاهاتنفس..الجزائرالىعاد

فيجاداكانانهعرفنامايقولهيفعلوانهبالوعودولابالتشجيعلايؤمنالمفاهبموتبلورالجماهيريالوعي(زديادهوجديدمنماطرأوكل..

المشمسىالىواخراج!بانجاحهالكفيلةالاسبابلههياقدوانهمشروعهمايو8وحوادثالحربانتهاءبعدالقيادةاهليةفيوالشكا.لوطنية

ولكفي.العربيةالبلادفيالكبيرةا!ثقافيةالمشاريعبهلسافسوالهواءالوطنيئيمةالقضمنحوحولموقفتفهمالنزدادهذانذكزكذلكالمروعة

ي!ظنهان،ءجمبونرجو،بالقضا?ليهوعهـجلذلكعليهابىالاستعمارمنبالشعبويؤمنالفرديةوالزعامةوالنوابالسياسةيهاجمحير

الوطني.شروعةعلىالقضاءالا!زابخلالمنلاوالنفسيةوالثقافية(لاقتصادية.مشاكله.خيكل

ويراووممهموي!نأففيم!كوهم..النقاديحبولاالنقديكرهحوحوكان.والطهـوائف

احيانايغمز!م.شرهمويتقييجاملهمكانذلكومع،كالعجائزثرثارينبرالمنابعالتقىحيثالعربيالشرقفيبتجربتهحوحوادتفعوثد

يؤ.\ت!فخو!.بالصراصةيهـاجمه!وقلماالركيمحمارهمعحوارهفيالادوإءبالتشغلالتيالمشاكلاهمعلىووقف،العربيةللثقاهةالاولى

دبوزعل!ومحمدمنصوربنالوهابعبد"الحكيمحمارمع"كتاب4نقدالادري8الاتجاهذالنمرةوحينحينبينتنسبكانتالتيوالمعاركانذاك

جطة!يكض!وفدالجزائرهنامجلةفيالطببابومولود،المبصائرفيالمرصلةشبوخوجد5؟91سنةفيالجزائرالىرجعوعندسا..ذ(ك/او

بطر/!نهواحدلى3منتخلصردهفيحوحوولكن..؟لنقاد!؟لاءءنييحتداجدجيلاووجدالاخرونوانزوىبعضهـمماتقدالثانية

،ق!ال.د!فبمصراناقوالهلاير!الهصورا!نعنفقالىالعخاصةا!وطعبهب"للحركةالمختلفةالسياسيةالتجاربوعقبالحربعقبكفسه

وانهـلابسف-رقىوا!ءم!السصحيةبالمفاظلأمغمومانهالطيابمولودعنبعنوان4791سنةلهقصةاوليصدرانعجبومن،فبدأ-يكتب

"!كالىفاوحبىاوعفيوكتب،.والفقهالنحووتعريفألادثتعريفبيئالحجانر.؟رضعلىحوادثهاتجرياجتماعيةقصةوهي"القرىامغادة"

و(ورءغ.اق!-ألم،صدهـىواني؟لنقدمنشيئالااعرفماز!تاننيعنيكبتعبشالتيتلكالى"..العبارةبهذهالجزائريةالمرأةالىاهداها

عوانعه:مقالفيواحدةلفر!فيج!مانيلبثلمولكنهتل!ثالى..الحريةنعممن..العلمنعممن..الحبنعممنمحرومة

.(3)"النقادهؤلاءمناء")اقدمالجزائريةالمراةالى..الوجودهذافيالمهملةالبائسةابخلوقة

ا!ل!الىيد!و،الركيكوالاسلأوبالمائعالادبىء4ثائراحوحووكان."وسلوىتعزيةالقصةهذه

ن(لادبنالانرصاننايقولو!ن..العبأرةجزل،البناءمحكمعربيوجوده(ثناءالقصةهذهكتبانهنعرفحينيزولعجبناولكن

شمضىخشمقنهتمقة(لالايحسنونالذينالععريونالادباء!ؤلاءبهيت!بالجزائريةوالمر(ةالحجازيةالمرأةبينكتيرةشبهاوجهلاحظوانهبالحجاز

تذههوعا/بئالى:ب!لوانمقالاعنهـولكتبانمنهمالضيقبهوباغ،الكلامهاجموقدالقصةبيئةىنغريبةاليستارضفينشرهافاستحب

وانواقمم،وحركت!،اسلوبو!فيفيههاجمهيم.الادبيافقاقيعبالادبالتقاليدعلىوالخروجالمرأةتحريرالىيسهوانهبدسثوىالرجعيينبعض

نموذجااورد8ئم..شخصياتهموتخنثالادبياسلوبهمتختتبينودبطالمرأةحقءنفيهايدافعومقالاتاخرىقصصعدةوكنبصمدولكنه

بالمرصه-اداننا:فقالهددهمواخيوا،عندهمنالفهادبايسمونهلماحمارمع:كتبهفيبعضهانشر..والثقافةالؤوجواختيارالحياةفي

ادراألاالافريقىشمالنافينقبلولااستفحالهـاقبلبدورهعلىوسمقصي.بشريرةونماذج،الوحيوصاحبة؟علحكيم

ولين!ب،سلالىتهالحاضرومن!تاز!هالمافيمناخذ،مبيناضربياألاجتماعيةالمقالاتمنبكي!رالجزائرالمحافةالعربيهفيحوحوأمدوقد

.)4("الجتيمالىألادبوفقاقعالفارهوا)شعوريالغهـنيالرصيدالهنشساطاوجهمختلفعنالصادقةوالصورالخفيفةوالقصصوا"لنقدية

م!يسص4كما"السوينق"ادبعلىثورتهفيصحورضاانويبدوالترجسمةحركهفيوافربنصيبوساهبم..الجزائريالمجتمعفي

.5391سنة4؟2البصائر)1(؟لصخافةخدمكماالظاهرتينهالينالىتفتقركانتالتيوالتاليف

حاةحر"عنوانللضروعا-تاروقد56!السنة352البصاثر)2(اوالادبيةالاجتماعية(.لقضاياومعالجتهالساخروحوارهالخفيفباسلوبة

."الجزائرفيوالادبالثقافهةقبلموجودغيركانوكلاهما..والصورةالقصةلونهوجذفيبلون

.!ا؟هسنة258لبصسائر1(3)يلقصسةالاولى.البنرةواضعنعدهولذل!كالاشارةفسبقتكماحوص

.72سبشربةنماذج(؟)وتحديد7دالفنيةالتقنيةتعوزهاقصصهانصحيح..الجزائرفيالعربية
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مستواها!ىوصلجزائريااديبااعرفلمكبيرة!ررجةفيهبرعوقدوقد..كاملةظأهرةتنارلوانمابذاتهاسلوباولامعينااديبايعنييكن

الموضوءاتوفيوالمسر!ي!ةالقصةفيالحوارحوحواستخدم..فيهاعبلىلمولكنيبالجزائرالمربيفيادبناالظاهرةهذهاجدانحاولت

ج!لمهمماوالنكتة..والجدةبالسرعةيمتازحوأرءوكان..المختلفةهيالنورةقبلالسائدةالادبيةالوسةفهـا..الهجومهذامايبررعلى

الحمم!ارشخصيةساع!دتهوقد..القلبالىقريبااورنعلىخفيفاتقسيمنامنالثالثةالمرحلةهياوالبصائرمهـدرسةنسميهانم!ايمكن

طنية-والوا!!تمايمةللمشاكلكئبرةمناقشاتلسانهعلىاجرىالذيالرزيعنالعربياسلوبهاعلىمحافظةمدرسةوهي..للنثرالسابق

..وخفته..الحوارطر(فةعلىالشخصيةهذهساروتهالمنتجينالادراء(برزالاحوحويكنولموبيانها،بديباج*هامحتف!ية

اذاثانوياغلبهاولكنحوحوادبتسوداخرىظواهرعدةوهناكمثلاذياببناحمدنجدفانناالالسلوبناحيةمناما.الفترةهذهفي

حوحوباعانقلنااذامتحامليننكونولن.السابقتينبالطاهرتينقيسطيعتنيمنصوربنالوهابعبدونجد..عبارةواحلىلفظامنهاجمل

الواسع،واطلاء،الفرنسيةثقافتهوجمنطويلايكنلما/لعربيةاللغةفيمنويكثرالاصيانمنكميرفييسجعكانلقدحتىالقددمبالاسلوب

جعلتهذلككل..الملتزمالاديببمسمؤوليةواحساسه،المرهفةوبىوحه.والتضمينالترادف

..الحديثالجؤائريالادبفيمتميزةشخصيةءتبقدحوحوانوهي،هنابالتسجيلجديرةملاحطةوهناك

وله..والعنايةالدرسالىتفتقركي!رةجوانبلحوحوفان:وبعدنشر!!"الم!بزانفي"عنوانتحتجزائريةلشحصياتنقديةمقا!تعدة

كاناخرىادبيمة،ئاروله..والتحديدبالاطلاعجديرةفذةشخصيةاثارهمنوغيرهاالمقالاتهذهنعدانيمكنوكانالاخيرةالاعوامفي

الزء-منس"عةفييلقيبحثيكفيهوليسواخراجهابانجازهايعدلولا..بالجزائرالادبيالنقدحركةتطويرفيمنهمساهمةاكبرالادبية

.اثارءمعهوتنسىينسىثآانسخاهـ!تعرضكانتانهاولولا..وارتجالتس!3مناحكامهمافي

بادبهاوالسموالجزائرتعرلبسبيلفيالجهادشرفحوحونالوقد..نظرياتهوتطبيقالنقدلمقاييستخضعادبيةاثارالا

سبيلميالاورتشهادشرفنالكما،الحديتالعربيالادبمصافالىميزاتهيفماوالفنيالادبيحوحودورهوهذأ.فنهميزات:ثالتا

لهالوفاءوان،وقلمهواعصابهبادبهاجلهامنناضلالتيالقضية؟و؟ثارهاسلوبهخصائمىوماوفنهادبه

منروعهنبعثوان،جديدمنوطبعهااثارهجمععلىنعملانيقننضيناوالثانيةالسخريةالاولى:هامتانظاهرتانحوحوادبفينظريلفت

ببعضلهاعترفناقدنكونوبذلك..تحقيقهونحاولالكبيرالثقافيالجمادحتىاثارهجميعفيشائعةظاهرةفالسخرية..الحواربراعة

هسامجزءهيالننيالجزائرفيالعربيألادبحركةوخدمنا،الفضلالحياةشؤونفيوارائهنفسمهخلجاتعنللتعبيرالميهايلتجيء..منها

.الكبرى(لوطنيةالقضيةمنصجتمعفيالكتابةمنالاسلوبهذا(لىحوحويعمدانغريباوليس..

ارلهسعدالقاسمأبنواستخدامالدينورجالالمرأةفيمعينةتقاليدتسورهالجزائريكالمجتمع

ال!نفعلىقائمةمعينةسياسةوتحكمه..الحديثةالحضارةوسائل

لكانالرسم(متهنلوحوحوانوعندي..شيءكلفيوالارهاب

اليك!يقد*اكماوالرسم،بالذاتالكاريكاتيرفنفيالرسامينابرع
+(ونظرإ"اوفكرةاليكيقدمقدومفهومهاابعادهالهاحيةشخصية

ؤ!طثالم!را3والضض!وبحقال!ثيرفيدلالضهالهارسوموكلها..منظرااوموضوعا

هـص..والنقدالدعايةاو

!ش!بم4=-عالمجضمصميممنادتز!افتخصياتعدةحوحولناؤدموقد
-"ورربحشبرعمتهوينافقبالديننجاجرالذيالشيخفمهاالجزائري

كارألحرسطالقديمةوالومنلد-لبركويخورعىنر5!8-را،-شهناقنعنصدرهعلى؟لمف!نهـحلعلالنرسىالناخن
اهـوا!اسرىالديالمالبوديها.والاتلامالالواحسيرتكببي!ما

-
-*.3القر(راتجميععلى،الموافقةللض،يببدعلامةراسهحركةالا.بملكولحس-

:درمغجمت=المستدئرقلرومىااع!لم.؟افشاةاوف!ب!ا.شعبهعلىوالمنكباتالقيودزيادةفيهاكانودوصنرى

رأالاجمورخنننشهـعميىعرجمه5ورترف،صايسلإ،الذفياثبابحبازلفيتقعثم؟لمجتمعكبتتعكاني.التي

+.رأ-(كصش!بتجانبالىوهناك.الانتحارفي*لا.دفكرطريدةويلفظها

محوودا!ر؟فىا!هصرارفىىللى!!.اال!نقدم(واد!رضطردقةولكنالافكارولااتنخمثحياتلي!السخريةفي

ماحمل؟الاس)!!ضئ!ئر(صممها.هـورل!.اكأرحكلإء-1-الخطو!قيرسميبدأ..يقدموكمفحوحويعوض.ككهف.

عاروسسبشم!ع!ىوو!،ا-رلصا.،قاكل؟-ء..عيناه..وجهه..اكتافه:عنهيحدثكالذيلىلشخهر

لهولفىالاث!وفىا!جمهلمإهـىاهفا!رلم.:!تايتدشاوانجرا،وطبعهمادته3الدقيقةلاالميزاتالىيتنقل*آ..

-"،ء...وارائهككاره

لدحوررحدوئجحذاه1(ر!نر!كبرو!طدا.-الا!خاصصعصتىالكاريكاتيرياوالساخرالرسآطريقةسلكوقد

!لد!ي+فونبش!جمهلهرال5مرسل-!(هـ-"جهلةمن!ملكلسمو!اذ..ميزانهقدمهـفيالذينالو؟قعيين
.*..:3!صالزساء.ونيفعلكماتماما،وملامحهواسلوبهوذوقهسيرتهتلخص

-تشيسراوالموقفتجملاوالحركةتفسرعبارةرسومهمتحتيضعون

-.)1(الصورةهدفالى
-!ةجديرظاهرةوهكبحوحوادبسادتالتيالسخريةظاهرةهيهذه
لنها!ر=امنوسواهاالمط!وعاتهن!تطل!ر..ه0000.0 ...الانطااليهاالد-ارصاوحس!بىاكبرلعمايه

=د!سءهصلتمافءإط الادل!ة،ا?،لهكهام!نازتماابرزمنكذلفىفهيالحوارظاهرةاما

لمحابانس3،ا.لحكممحمارمع."ف!حوحو.صاكتمهالىالرحهوعيمكئ-انهغلى.يسموقها
!ك!رهللألالممادجيوردارالمهلحهيصهدااسمطأعه!ىليسى)1(

--.55!امجهمودةالبصهانهـرفي"وصهالاتهبشحويهةنماذج"و
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!ه؟لم!*-ل!***كلي-ثصهي3!لأمم!للأ!كه*ل!*ل!ممه"*--*له**ك!*****كهك!**-""له**مم!لة-*ل!4ك!له*ل!****له3!هك!*للأ**4*-2

لأ-

لأقض-لا.لم،لث!ر
*ال

:!بفمب**
!لإ*ص!!!اصحرءهـ4س!!ى!ممم

للا!5-صهلا للا--ص-------حلا
،*

لمغس-حإ-ص!لمهح!ع-لمجاصملا
به!.-

!لا!. ****
*لمممرك!مثثصعيثىد!كلكي!عسس!هسيعدء؟*
،يومكلوفي.فقراءجميدالان!همجميعابهمحلتقدالكارثةكانتاحدهما.نحؤهيصعدانوهماالرجلينالىينظرالمعلبمكان

وهو،الميهايح!تاجونانهمالصغاهـ.!لىجرايةيوزء"دادو"كانالصغيرالدرببعدبلغاقديكؤنالمعلىقدميه.والاخر،الح!صانعلى

الاخوةاوالاباءاحدولعل.السينةالأيامفي،جداذلكيعرمكانا.تلسفحعهـندالمبنية،المدرسةالىيؤديالغيالانحدارالسريع

يجبكان.بالمحبوبيمونهمانفيستطيعالمساءهذاسيأتيالكبارعلى،(لحجارةبين،الثلجفيببطءويتقدمان،مجهرينيسيران

سفناان.نت!يءكلهذا،القادمالمحصولحتىالحصاديستمرانسسانحينالىحينومن.المقفرةالعايةللهضبةالشاسعالمدى

مضت.قدالكارثةايامواعصب،فرنسمامنالانتصلبالقمحمحملةكانولكن،بعدليس!معصوتهيكنلم.ظاهربشكليكبوالحصان

الاشباحمنالبريشهذا،الشقاءهذانسيانالصعبمنسيكونولكناحدوكان.منخريهمنذاكعندتخرجالتيالبخارنفحةر؟يةيمكن

تتلظىالتيوالهضاب،الشمسفيوالمتسكعةبالاسمالالمننسحةالمتىالطريقفييتقدمهـانكانا.المنطقةيعرف6الاقلعلى،الرجلين

التيوالصخور،فشيثاشيثاتتقوقعالتيوالارض،شهربعدشهرالممالمصوحسب.وقذرةبيضاءطبقةتحت(يامبضعةمنذاختفت

الخراكأالافوكانت.،الاقدامتحتغباراتتفجرحقاشويتانبعدفدخل،بارداالطقسكان.ساعةنصفقبلالتلالىيصلالن(نهما

دوما.ذدكمعرفةتمكئاندون،وهناكآنذاهـهنايموتونبشروبضعة.بكنزةيماتيالمدرسةالى

تقريباكراهبيعيشكأنالئيهو،احس،الشقاءهذاو(مامكانتالاسوداللوحعلى.والباردةالحاوية،الصفقاعةوعبر

الحياةوبتلك،لديهالئيبالقليل؟صلاقانعا،(لضائعةملارستهفي،الحككمنمختلفةالوانبأدبعةا!رسومة،الاربعةفزنسا؟نهار

الضيقة،و(ريكته،المجصصةبجعرانه،سيدبا"لهأحس،الشظفةفيمنتصفبعنفالثلجسقطلقد.ايامثلاثةمنذمصبهانحوتجري

.والطعامبالماء!س!بوعبموقموينه،وبئره،البيضاءال!خشبيةورفوفهالم!صيهطلانبدون،الجفافمنشهورثمانيةبعد،الاولىتشرين

كانلقد.المطرانؤاجدون،انذاردون،الثلج،لكجاء،وفجأةالمتناثمرةالقرىفييسكنونالذينتلميذاوالعنمرون،انتقالكغترة

لم،ذلكمع،الذينالبشربرونفتى،العيششظف،هكذاالبلد.الجميلالطقسانتظارمنبدلا.الدوامعنانقطعواالهضبةعلى

سيحسوهو.فيهول!قر"دارو"ولكن.شيئالش!ووايكونو(يننكونالتيالوحيدةالغر!ةفيالاالنارالانيشعللا"دارو"و

آخر.مكان"يفيمنفيابنفسه.منالىشرقالهضبةعلىايضاوالمطلة،بالصفوالمتصلة،مسكنهمنها

بلغاقدالرجلانكان.المدرسةامامالباحةعلىوتقدموخرجوهـدط.الجنوبعلىتطل،الصفنوافذكسائر،اخرىنافذةانكما

("بالدولثي"الى،هـهارسشخسفيوتعرفط.المنحدرنصفالانالمكانمنبهبلومتراتعدةبعدعلي،تكعالم!رلسةكانت،الجهةهذه

يمسك"بالدوشي"كان.بعيدزمنمنذيعرفهافئيالعجوزالدركي،الصحواياموفي.الجنوبنحوبالانحدارالهضبةفيهتبدأالذي

هة.الجبمحني،اليدينموثق،ورا،5يتقدمعربيا،حبلبطرف!ينفة-ححي!ثالبنفسجيهالجبليةالسلسلةكتلتلمحانيمكن

مشغولاكاناذ،؟فتحيةرردلمدارول!نمسلمابيدهالدركيواشار.الصحراءبال!

زرقاءكانت"جلابية"يرتديالذيالعربيالىالنظرفيبكليتهمنهالمحالتيالناكذةالى!عاد،قايلا"دارو".تدفى؟ـنوبعد

هـنبجولىريناعسوتينولكن،؟لمنتعلتينقدميهوالى،الماضيفياهـ!رباذنبلغالقد.الانربدوانلا"نهفا.الرجلين،مرةلاول

كان،.وقصيرضيقبمنديلالمتلغعدأسهوالى،الغليظالخزصوفهـنلليلااثناءالثلجكفوقد،ظلمةأقلالسماءكانت.المنحدر

العربي،وءرحلاكيمهلعلىالصمانيقود"بالدوشي"ويقتربانال!ايستطعلمكدرضوءعلىاشر!قدالصباحوكان.السقوط

.ببطءيتقدمونوالثلائةب!ت،لانممكنايكنلم.ترتفعالغيومكانتمابمقدارالانفسهي!ثبت

نمماعءمهيمكنصرالىاقتربعنمما"بالدوشي"وصرخ.ولكن.الظوربعدمنالثانيةالساعةبعدالا،حقابد2قدالنهاران

الصمسور"بينالثلاثةالكيلومتراتلنسيركاملةساعة":صوتهي!نسافطالكنيفالثلجفيهاكانالتيالثلاثةالايامتلكمنافضلهذا

وقد،يصعداناليهماينطركان."د؟رو"يجبولم."!وهناالتى(لريح(تجاهفيمفاجئةتحولاتمع،اللامنقطعةالظلماتوسط

ولا،4رأءعالعربييرفع/لم.السميكة،كنزتهفيومربعاقصير؟بد؟ساعاتآنذاك"دارو"امضىوقد.(لمزثوجالصفبابترجكانت

مرحبا.":الباحةالىانتهياعنرصا"دارو"وقال.واحدمرةالصغررالبناءالىليذهبالامنهاليخرجيكن.لمالتيغرفتهفيطويلة

نادون،دابتهعنبصعوبة"بال!وشي"وقىل."لتتدفااهـخلاولحسن.الفحممؤونةمنوليغرلى،بالدجاجاىليعتني،الملحق

عيناهكانت.اثربئرينشاربيهتحتللمعلموابتسم.الحبلييتررقد،الشمالفيقريةاقربوهبم،"طاجد"شاحنةكافت،الخط

وفمه،الاسمرالجبينتحتحميرا4!ثرتانو،القاتمتانالصضيرتانو(ربعبتثمانبعدوستعود.العاصفةمنيومينقبلبا*ونةجاءت

"دادو"واخذ.ومهـجتهدامهـنتبهايبطوتصله،بالغضونالمحاط.ساعة

اللذينالرجليننحوعادثم،اكلحقالبناءنحوالدابةوقلا،الزمامباكياس،حصارابهيواجهانيستطيعما،بالاصل،الديهان

سأدفىء"وقال.الىغرفتهوادخلهما.المثرسةفيالأنينتكلانهكا"لاكاحتياطيلهالادارةتتركهاواقي(لصغيرةالغرف!ةفيالملقيةالحنطة

الىحديدكلندخلوعندما."اكرسشستريحوبذلك.الصفغرفةقع،1الووفي.للجفافضحيةتلامهـيذهاهاليمنسقطمنعلىليوزعها
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ولما.شيئا.بقولاندون،المحمومببنبعينيه،ذلكي!فعلاليهينظريربلأ"الدخدالحباخفكلقد.الاريهـةعلى"بالدوشي"ك!ان،الغرفة

اشمايكأس4ولوت،المنفخينمعصميهبهمافرك،يداه.نحررتتزالانلاويداهيرضظروفان.المدفاةأمامالأخيرهذأ!جلس،بهـالعربي

سريعة.صغيرةرجرعاتالمحرقيالسائلو(حتسىيرو!م.(لنافذةنحو،الورأءالىدفغقدراسهومنديل،موثفتين

"؟تذهباناينالى،وهكذا.طيب":"دادو"وقال،ا"!سىتين،المليئنهنين،الغليظببنلتمالتيهسفوىانبلم!في"دادو"

هئا،":وقالالشايمنشاربيه"بالدوشي"وسحبمليئتبين،قاتمنينوءيناه،!سهـتابيماكخانافخهؤلنن،تخريباالس!داوين

."بنيياالجىلمدوتحت،غنيسدة!بهة!نينكشفالمنذيلىوممان.بالحخى

هنا؟ستنامانهل!المضحكينللهـتاميذينيا-و!ههكمان،اليوفيبثمعببقليلالوفةفق!انذي،وتكرأرأمر(رأالمشوفي

فيالرفيقستسلم،وانت."العمور"الىسأعود.كلا-ادارخضدما"دارو))ا؟هلمما،ؤاح!دأنفيوخنمرداقلقايندو

المختلطة.الدائرةفيينتظرونهانهم."تانعيت"ال!عحىهيا"؟ألمع!لمؤف!طل.عينيهفيوحدقثحوهؤحخههأنعربي

.صغيرةوديةبابتسامة"دآرو"ألىينظر"بالدوشي"كأن:(1بالدخوشي)!ثقال."بالنعنعشايالكماسأرو،الاخرىالغرفة

المعلم:وقالموجهـسطافافثم."بسرعةال-ظعدلبث!للسخرةيا.شكزا"

.؟بيأتسخر،تقولهالؤيهذ؟ما-واقتقل،العربيونهـخن."انت،تعالى":سجينهالىبالعربيةكلامه

(لاوامر.انها.بني؟،كلا-.؟لمدرسةالى،امامهالموثقتينيهيدمادا،ببطء

يريدلافهو،"دارو"وتردد"...ل!ستنئي11مر1الاو"-كان"بالدوشي"ولكن.مهـقعدا(لشايمع"دارو"وحمل

."مهتنىليستانها،اخيرا".العجوزالكوريكليشعوريجرحانمحفةعلىالعربربجلسبينما،للتلاميذط!اولةاولعلىتربعقد

!عا!ن.الانسانيقوم،الخربفي؟هذايعنيماذا!ا،-وتردد.والنافذةالمكتببينالكائنةالمدفأةتجاه،المعلمطاوله

!الحرباعلانسائتظر،اذن-،الموثقتبنبديهامام،السجينالىالشاكيبكاسمدعندسهـا"(رو"

ولكن.حسنا":وقال،راسهبهز"بالدوشي"ووافق:"بالدوشي"فأجساب."يهيداطلاوبالامكانلعل":وقال

ماعلى،تتحركالاموران.ايضابكتتعلقوهي،موجودةنلاوامرولصس.!بماموتهيأ."الرحلةاجلهنذل!كممان.بالهـتاكيد"

ما"الىحد،!-:فروناننا.قريبتمردعنيتحدثونانهم.يبدو1!-تكانبة(لعربركافربوركع،الارصلحلىالكاسومع"دالو"

:"بالدوشي"وقال.العنيدبمظهرهمحتفظا"دارو"وظل

عشراثنااننا.تفهـمانيجب،كنيرااحبك(نني.بنييااسمع

،صغيرةولايةاراصيفيالداوريةبأعماللنقوم"العمور"فيرجلأ

دوناعودوانالشخصهذااسلاث؟ننيقالوا.اءودانو.بجبءههميهي!وتدإرا!القخ!

3(نلرعنر!ونو!غدبطررب(بضإئتامرنعب!شه)كلىتابهخذ!ضايجتحنفا!ظ(نانخرسترلالوبمكننا--ح!سأحمصيم!افحه!صرا

ستعود.الامرسيسنتهي،ذاكوبعد.!لىلومترميذرتخميفيةلممجالرغدمثللثسصلصء!"

.بحافرهيصربوبصهلصوفاوهوالحصانسمع،اجدارأووراء

سن!ممعوصوح،ل!نترلقنالجكانتالطقسرسبؤتدل!نب(ةلنافدلمهلنركأا"كللىاءاوزحظرر؟يمميرلدهـيصا:تالرإلهان!لم

الممبماوبمب!طلتضلح!جارنور!الي/!أة(ي!امخر،ى!مة!-ل!لرورقد،تدذشهبىأ!قصضاجررءبمأ

.بالاذسان.،هـكرشيءلاحيتاثنعزلالمدكط

ايذيما،أحشلابرا)):"بالدوشجم!"الىيلتفتوهووقال...خ-ة-

"؟الةرن!ى"قىإتجلمأ\):فاه3هر،ادريفتعاانفضرسألثم."؟ف!44:ه-"ـلرتاللتاكسخم4ص.-.7-ممر

كانواولكن!م4نخرمظعنهنبحثكنا.لمة3،لا،كلا!م----ة"..خااإا-!ص

لأ..!ه؟ارنأفولمقبصدقتلىبرنجبئونه،8فى6!،ص-صلأ--+ء!-
.ارد(ذلدمعرفةرمكئلاولكق.اعتقدلا-ءخس!د

.،

قتل؟لمادا-كروال!عزىقر!؟+!!هاـلهمام!صشحمالا،الأ
للاحركلرينااحدهماكان.أعضقدماعلى،عائليةمسائل-هـ!صصجصفى!هري،اطضسص،هـصا!8!رضء-

،باصلاتصار،احيرا.اضح!كأوليستالمثلة.يبدوماعلى،بحبوب::.!....ا؟اا!ااا"ا

إ..زيد،خروفمثل،اتعرف.منجلبضربةالعمابنق!نلزقدكتا!ظلميةا:...:-براأ!أإإإإأااا"ا،،إإإ"أ،.ء"ا،.1"إ"إا!/

تطدتهوحح!ربنوىلىروتشحؤينكلابال!حوبئسيلتبأههكها!*ربيوتطاهرفبمإ)للم!-سإيخا!بم.ا".؟1"اا!!"أإ!اإااا،إا\ا""ا،!اا"ا،"إإيال!اي!ا1إ؟ا!إ9ااأ!أ

..-.9!أااأ؟اإأاا،اأاأأإاأأ،،أا!!إ%أ"اا!أإإإ"اا

الرجالوخباثتهمجمبعضد،الوجل.هذاضدمفاجىءعصب"دارر"ثلتا!يىلبنل5ك!1،ا./إأاا"اإإ%"اإأاأإاااأ\\!إ"أاااأاااإاإااإا1

.ال!مويوجحونهم،تكللاالىتيواحقادهم،القنرة%لحءلحاف!1،إ"1،،.إا1،اإ،11ا،ا"،،ا

الشايجدإثروتوؤكم.المدفأةعلىتغعيكانت،المغلاةو)*نارلا!ياير!اءلروعاش!ا...--إأ"ا،أإاااا"أا"""اإااإ"اأاإ"""اأااإإ،،1ا،،،11،أا-ح! .......-مما!،""اد"أإ،ا،ااا1،في111

،احرىمره،تنربالذيللعربيايضامعمثم،.وترددرسي.ازف!اكؤء-10111حر!ى
....وكشفت.بشر؟هة...أ2 المعامولمح"؟لحللألسة"ءنالمرؤورو(ندراعاه

ممنخسه.صمعرحلاسمحص،.وهوونهضدمح!بفتحةدد!ثنحو"عض!لابىصدر31المص!ثهث،إشلردر2-جميرهـكأ-مي
."لاخطدهح!والارالصغير.إهاآ،سكرا".
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وخافت،انحأجزوراء؟لحصأنواضطرب.خطاهوقعالثلجوخنق:بجفأء"دأرو"وسأله

جديردمنالنافذةامام"بالد!تني"مر،قليلوبعد.الدجاجات؟!وكلالذيم!-

المنحسدرالدربنحويتقدمكان.الزمأممنالمحصانيسحبوهو.الذووولتملكهوقدائحهل"برالدوشي"فأراه

حجرةصوتوسمع.الحصانتبعهثمولا1واختفى،يلتفتاندون.لذلكداعثمةليس-

لمالذيالسجببننحو"دارو"وعاد.برخاوةدحرجزتضخمةالعجوزالدركيوتردد

بالعربية:المعلموقال.تفارقانهلاءيناهظتالذيولكن،يتحرك؟مسلحانك،بالمطبع.تريدكما-

؟لعتبة*،فيهابلغالىتيالىلمحظةوفي.ادغرف!ةنحوواتجه"انتظر".صيديبندفيةعندي-

جيبه.فيووضعهأرردسىواخذاكهبالىوذهب،رأيهبدل؟اين-

غرفته.الىدخل،يلتفتاندون،ثم.الحقيبةفي-

وهيالسماءالىينظرالاريكةعلىمستلقيا،طويلةفترة،وظل.سريركقربتكونانيجب-

و!انصمتهذاان.الصمتالىورضغي،فشيئاشيئاتنغلق.اخشاهماثمةلببس؟لماذا-

لفد.الحرببعد،لوصولها!اولىالايامفيصعبالهبد(الذي،اانساز-يوفروافلن،تمردوااذا.بنياإ،مجنونانك-

الجبليةالسلسلةسفحعندالتيالصغيرةالمدينةفيمركزاطلب.المصببرنفسجميعاسنواج"

تنتصب،هناك.المعاليةالهضابعنالصحراءتفصل(لتيالمصغيرةلرؤي!ت!صميكفيمااهـوقتمنلدي.نفسيعنسأدافع-

وبنفسجيةوردية،الشمالفيوسوداءخضراء،صخريةجدران.قادمونوهم

ابعدكلركزفيعينوهلكنهم.الابديلإصيفكحدود،الجنوبفيهـنفيطبما9فجأةشاربهجاءثم،يضحك"بالدوشي"وأخد

والصمتالعزلهلهبدت،البدءوفي.نفسهاالهضبةعلى،شمالا.بيضاءتزاللاارتيأسنانهجدإإر

لاال!جارةا!تسكنها!التي،القا-لة؟لاراضيهذهفوققاسييندوماكنتلقد.أقولهكئتماهذا.حشا؟وفتلديك"

ولكنها،حرثتؤادالارضبانالاخاديدبعضتوحي،واحيانا.فقط."هكذاكانفابني،كببرااحبكهذ(اجلومن.قليلاساذجا

انهم.يلبناءمناسب،الحجارةمننوعمتهاليستخرجحفرتانما.المكتبعلى،وضعه!همسد!نضسهالموقتفيوسحب

بعضتسهتخرج،اخرىواحبانا.الحصىليحصدواالاهنايحرثونلاحتىهنامنسلاحسنالىحاجةبيفليس،بهاحتفظ"

ال!زيرلمة.القرىبسما.فينبها!تسمد،احفرافي؟لم!تج!ة،الاتربة."العمور"

كانت.المنطقةارباعث!ثةيغطيوحدهفالحصى،الحالهيهكذاادهـكياالتفتوء:دما.ا!سودالطاولمةدهانفوقالمسدسىولمع

واؤ-كأحانجونعمبرهاالبشرويرهـر،تشميثموتلمع،فيهاتلدالمدن"دارو"وقال.منهتفوحوالحصانالجلدبرائحةالمعلماحسى،نحوه

شخص،!يي!نلىم،الصحراءهذهوفي.يموتونثم،يتباعضونقبلورجلك،اشمئزازييثيرهذاكل،بالدوشييااسمع".فجأة

،الصحراءهذجءنخارجا،ذلكومع.ف!بمةاية،صيفهلة؟ولهو!ولمكن.الامراقتضىادا،نعم،سأقاتل.اسلمهلنولكنني.غيره.

."هذاليسى

ميمهو!همححم!سىها:لي-هـءوكالى.بقسوةالي"ناظراامامهلقفا"هجوزالرجلكان

هـانسصاناتربطان.دلكاحبلاايضاانا.حماقاتترتكب(نك"

السنين،منالرغمعلى،ذلكعلىالتعودتستطيعلنفانك،بحبل

:تقدمبروتالثقافةدار."يرورملننترك!مأننستطيعلاودكننا.نعم،بخجلوتشعربل

..:قوله"دارو"فكرر

أسلمه.رن-

ذلك.عليكاكرر-.بنييا،امرانه-

!ول!قاأعةل!.اسلمهلن:لكاقولهماءليهـمكرر.هوذاك-

العربيالىونظر.ليفكرواضحبج"د"بالدوشي"قامو

:قررواخيرا."دارو"و

،عفاتتخلى(نتريدكنتادا.شيئالهماقولين.كلا-!

اوستريتولوناروهارىتا!فافلىوانا،؟لسجينبنسليمامرلدي.عنك(خبرولن،ذلكفلك

.!..ا!وراقعقىني؟لانسننوقع.ذلك

ياسينالحميدععد:ترجمة.نيتركه(نكانفيلن.يجديلاهذا-

منازفى.(لحقيقةستقول(نكاعرف.معيخببثاتكنلا-

.القاعدةهيتلك،توقعإنيجبولكن.رجلانك،سنما

يعادلهامااو.لق05.المتو!شط!القطعمنصفحة4525الص!منمربعةصغيرةلوآةخرج1و،درجه"دارو"/وق"خ

كأ،-ريرتضمع،الحمراءالخشبيةالمريشهـةوحاملة،البنفسجي

ببروت-561.3تلفون01الكت،بةنماذجتخطيطفبميستخدمهاالتي((ماي!جور-سرجان"

!!م.محفظض4فيووضعهابعئايةالورقةالدربروطوى.ووقع

:"دادو"فقال.؟لبابنحواتجه

3،5..بصالثقافةدأرالناشررونيطلبهـ.سأرافقك-

؟مئ!عتوعمومر:"بالدوشي"ققال

.با!مارتفكرتني1لقد.مهذ!اتكونلانداعثمةليس.كلا-

انفه4منواس!ننشق،مكانهيربرحلمالذي،العربىالىونظر

!أوانغ!ق."بنييا،الوداع":وقالالبابنحووتحول،بحزن

.حيسيم!ييحى.(ختفىعالنافذةامام"بالدوشي"وبان.،را*هبشدظالباب
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ايضا.لمطكل.بعدك-يعتعاان،ذل!يعلم"دارو))و،الثانيولاا!وللا،يستطيعان!

،حزمعضزم،العربيولررد،قليلاالغليظمانالمتمفتانوانفتحت.حقا

الكعكة.محلىودهثى.الصفورعةمنصوتاييصدر،،نلم،نهضعندما

المعلم.الىي!تطرالعربيعاد،العشاءانتهىوعندمافد(!كربيباني!فكرانبمجرديتملكهالذيالصريح(لفرحلهذا

؟لقاضي؟هوأنت5-يضطراقدونءزلتهالىجديدمنشعودوبافر"رباناشطاع

الغد.حتىفيسأحتفظ،كلا-بكلفقظرقدلقد.هناككانالسجينولكن.ماقراراتخاذ(لى

معي؟تأكللماذا-.السقفأى9،ال!ينينمهـف!توح،ي!نظركان.وا!كتبالمدفأةبينطوله

جائع.انني-ا!)ت-ئ؟جمنادغليظش!تنيهسوى،الوضعهذافي،منهيرىيمكنولم

منللمضيماتبسريروعاد.وخرج"دأدو"ونهض.الاخروصمتال!رر-يونهض."تعال":"رارو))وقال.حردايبدوتجعلانه

.الخاصسريرهعلىعموديا،والمائدةالطاولهبينومده،الملحقالبناء.النافزرةتحت،الطاولةقربكرسياالمعلماداه،الغرفةووي.ؤتبعه

كرفيستعملهاكان،الزوايا؟حدىفيملقاة،كبيرةحفيبةومن."دارو"الىالنظرعنيكفاندونعليهمكانهالعربيوانخذ

توقف،ثم.المخيماتسريرعلىوضعهماغطاءين(خرج،للتمجلات؟جطئعشت51-

يعملماهناكيكنلم.فر؟شهعلىوجلس،عملبلابأنهوأحسى:اسنخجطب

محاولا،اذناليهكمنظر.الرجلهذاالىالنظرمنبد!.يعد؟و.2مم-

نكش.ذلكيستطعولم.الحنقاثارهوقد؟لوجههذايتصورانطح-نصواخذ.لشخصينالمائدةادوات"دأرو"ووضع

الح!بواني.والفم،واحدآ!فيوافطئقةالقاتمةالنطرةفقطيرىالبوتانحازقررواش!لىك!كامنهمانيصنعا!ناءفيوعجنهما،وررتا

"؟قتشهلمماذ(":كراهيةمنفيهلمافاجأهبصوتوقالور.-ور.-ضصىبئليبطخرجيقلىالقعدكانوبينما0الصغير

.نظرهالعربيوغضصاةقىعاىوةصء4،الكرصكنضجوعشدما.الملحقالبناءمنمصلىولبن

.ورا?فركضت.هربنقد-في،ؤبم،ءباولا!والمصغىاللبنمنقلببلاوسخن،ليبردالنافذة

التط-به!.الاستفهاممنبنوعمليئتينوكانتا"دارو"الىعينيهووفعاكلقى؟لمسدنمىصدم،حوكاتهاحدىوفي.فوقهبيضافقأ،النهاية

سنفعل؟ماذا،والان-والقى،الصفقاعةالىودخلالاناءووضع.الايمنجيبهفي

خائف؟أنتا-قداللميلكان،4الغرفالىعادوعندما.مكتبهدرجفيباهـدن

.نظرءيغضوهو،الاخروتصلب."كل":قائ!للعرجم!الطعاموقدم(لضوءواشغل.سدوله(رخى

؟نادمنت51-.وتوقففمهالىبسرعةوحملها،؟لكعكمنقطعةهذافتئاول

يفهم.لمانهالواضحمنكان.الفمفاغر،العربياليهوذظر.:قالثم

،اخرقبنفسهاحس،نفسهالوقتوفي."دارو"الغيظوتملك؟وانت-

فقدوقدوقال.السسيرينبينمتعورا،؟لضرمجسدهكيمضغوطهـا

:5صبر!ص!اه!ىهههه!ه!هه5ص!هعى
.سريركاهذ.ارقد-

قل!-الىزطواكلحرو"قى
:"دارو"ونادى.العربييمحركولم

؟غراالدركياسيعود-

.أدريلست-

معنا؟ستأتي-بشيريلامبيرشالىعفرع

؟لماذا.الريلسمت-27683تلفون-656ص.ب

باتجاهوقدماه،الغطاءينعلىتمد!ثم،السجينونهض

ءينهصهعلىمستقيمايسقطالكهربائيالصباحنوركان.النافذةالعربادبعبودمارون

أغلقهما.ماسرعاناللتين

(دصير:ا!م!عبوهو،"دارو"وكرر3()جالعرركبفيالشرقالدوليةالسي!اسةاسماعيلوعادلخورياميل

؟ولذا-البشريةوالنفسشيناابننادرالير

يرفألامحاولااليهونظرالمبهرالنورتحتع!ينيهالعربيوفتح

:وقال.جفناهلبنانيةحقائقالخوريفيره

ممنا.تعال-فينمنونييزبكيوسف

علىوجرتى.بعدنام!ر"د(رو"يكنلم،اللملمنتصفعند

وجهـلم!ولكنه.عادةزارياينامفهو،كلهاثيابهخلع؟نبعدالشريرمصروعهجورجتعريبوالثوراتالعصيانحروب

اىيمابيمكنبنهبثفسهوأحس.تررد،الغرفةفيظبدوىنفسهالقدوسرعبداحسانالشمسءزطفي!

رأىقدفهو،كتفيههزثم.ثانيةثيابهروتديلووود،بسوء

.نشطر،خصمهفسينت!طر،الامراقتضىواذا،أمثالهمنآخرينعقلسعيدحكى؟نلبنان

ساكنا،ظهرةعلىممددا،يرقبهانيسنطيعكان،سريرهومنعقللعيدالمجدلية

"د(رو"اطقوعمدما.البنفسجيانوراتحتمغلقتانوعيناهدوما

عا!،فمتم!بئاوتنميئا.فجأة.تخثرتقدوكأنها؟لظلماتبدت،الضوءأماندتييورالعالممظلأص
،نح!و!دون،تتح!رر(لسماءكالتح!ث؟لئافدةمحدحياالليل

..هـعمارشاكروالاخاءالمحبةبلدلبنان
-العربكان.امامه(لممددالجسدالمعلمميزماوسرعان.بهدوء

ث!ةوكان.حتوحتبن7تبدانكأنتاعينيهولكن،حراربلايزاللا-لا
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بنفسهاـحس،لماذايدركطانودون،(لدركيوداعيسمع(ذنيزالقنعودالغيومستطردولعلها.المدرسةحولتجولخاليالهديح

الملحظة،تلكوفي.غريبحدالى،بسوءيصابلانوقابلافارغا.ا!نضك!م!مى

؟ليه،"دار،"واصغى.السجينلسعل،الاخر(لمدرسةجانبمن!ثؤادربجاناوأة-طربت.ا!لميلاثناء،ا!ريحوتعاطمت

نا!لا!و؟ءفيأزتبحصاة،غاضباالقىثم،تقويبامضضءلىو!ل،لدارو!وهمديرا،جانبهعلىالعربيواستدار.سكنت!

ولكن،ز"رره.ثيرالحمقاءارجلهذاجريمةان.الثلجفينغو!طواث-راقوى(صبحالن!تنفسهراقبثم.يئنسمعهافلهذا

كلجوتعا/جصلهف!بهأرنرفكبرمهـجرداىبل،كسف1يسخالفتمليمهأندونوإحلمجداالقرييةالانفاس5هدالىيص!عيكان.افتظاما

وهذأا!ربباهذااليهارىطواالذينمواطنيهمعاو!ن.الذلمنهـزا!أق،عاممنذفيهاينامأكبم(لغرفةوفي.ال!وميستطيع

"د؟رو"ونهضى.إ،وب"يفلمرفولىالقلىعلىتجراالذيالانجبرمننوهـاعليهيفرضلانهايضايزعجهكانولك!نه./بزءجهالحضور

61(درسة.الىدخلئم،ساكنا،وان!ظر،البأحةءلىواستهـار،د!فالرج:جيدايعرفهاالتيالحاضرةالطروففيفضهيرالاخاء

وهوالملحقالبناءارضاسمنتؤوقمنحنيايقفالكلربيكان،لىجناءامجنود(كأنواسواء،الغرفنفسيتقاسهونالذين

."تع!ال":فالثم"دارو"اليهونظر.باصبعيهاسنانهيغسلج،ز!الىاسلصص!منزعواانبعد،وكأنهمغريبةرابطةبمبين!يعقمون

كنزشهؤوقالصيدرداءولبس.السجينامام،الغرفةالىوعاد"ءلأبرم-حفي،بيض!مالفروقمتجاورين،مسماءكلينضمون،ثيالي،م

رأسهمنديلالعربييرضعانمشظراووقف.السيرحذاءواحتذىق،-و،الاؤكارهذهعئ"نفض"دادو))ولكن.القدإمو(تغباوو!

.المخرجنحورفيقهالىالمعلمواشارالمد!رسةواجتازا.ونعليه.ينام(نوعليه،الحمافاتهذهيحبلأ

اذنيإ):((دارو))وقال.الاخوينزكولم."اذهب":وقال..

رزهةوصخعالغرفةالى"دأرو"وعاد(ركرل!وخرج"قادمت!-لالطهـبيتحركعندما،!صيرة!رةور!ر،ذ!نوهـح
....،الثاني!ةالعربيحركةوعند.عسشيقظالايزالالمعلأمكان،لاإسمع

،يحرجانقبل،ال!عفقاءقىوفي.!كروالىوالتو،البسكويتمن!اىب!ءينهضالعرجملأكان.صواور!مهأسنم!نفرتوقد،ب4تص

وقالى..ال!،بو؟غلقادرسةاعتبةاج؟ارثم،مكنبهامامثانجةرد

رو!،فةىر!كى؟لعرلىتكه،ا،شرقر؟!حاهوساد"هئامنلرهـ"ىج،لسا،رضتظروراح.تقريبانومهفيالماشيبحر؟ة،ئراع!يه

.و..--...بة.وكأنه،((د(رو"نحورأ-4يلفتاندون،حراكبلا،؟لسرير

أدوء-.وراء5خفسةضحةسمعانهله1خعل،المدرسةمنقاملة
.........المسدسبأنفكرفقد،"دارو"يتحركولم.انتبا!هبكليصعي

ونفو.؟حدايجدلملكنه،لمنزل1ضواصبئوف!تتضى.جاءح!بثمن.....

وفصالى.ؤ!مانهعليهيببدو؟ندون،ذلىثيفعلوهوالعربياليها!"هرلكه.بسرعهيتصر!انالافضلمن.كتبةدرجؤيكل

هيا"":"د!)قدميهوضع،المكنومةالمحركةبنفس،الذي،السجينءرافئ4في

ارو(لمدارو"وكاد.ببطءينتصباخذثم،قليلاانننظرثم،الارضعلى

انهـ-.كرنيمةقمةمننوعقرباسىتراحاثمساعةوسارا،المرة!تهمي!يةنجطسدات،يسبمبر(لعربياخثع!رمأ،إدكوه

وتنظف،المسشنقعاتمنتغرفواردىمس،فأسرعاسرعيذوبالثلجسشوديالديالبعيدالبابنحوسيركان.للغايةمكومةولكنها

،ورا?البابدافعاوخرجبحذرالمزلاجوادار.ا"لحقالبناءالى

لم**************بم!ي!**ير*******بر*****!عميه!**كللا*نر4انش":فقطنفسهفيوقال،"دارو"يتحركوام.يعلمقهانلون

بر:تكنلم.اذنيهاصاخذلكومع."!جيد"!تخلصانه.يهرب

:*صوتوجاءه.الههـضبةعلىاذنالاخرانبدقلا،!نحرك(لدجاجات

:،(لبابفيهاالعربيعبرال!نياللحظةفيالامعنهـاهيفهملمضعيفماء

الكشساشاأشمموعندئذ.صوتايحدتاقدون(ستلقىثم،بحذرواغلقه،جديدمن

::،ايض!ايسمعانهلهبدا،بعدوفيما.ونامظهرهله"رو1د))ادار

ممر::نة.ع!"فيوكرر.المدرسةحولهاربةاقراموقع،نومهاع!اقفبم

....4.رقادءفيكارفاوظل."احلم،احلمانني"
و؟ألاب)ا!معحدةليلعياتمدم

كلأ:التي.الناودةومن،؟نقنتمهـعتقدالسماءكالت،إستيقهـظعندما

متقوقعا:،راقداالعربيكلن.وصأفباردتياريدخلجبيداتغلقلم
*،))دارو((هزهعئدماولكنكليا.مستسلما،الفءؤ،غر،الاغطيةتحت

ئج"

كلأهنمجنوزف-بعينينيعرفهاندونداروالىينظروهو،بنتررةففر
ونهى!ا!معصوا!ملأء!اص!إدء؟.الوراءالىخطوةتراجعالمعلمانألمحة؟كالاحدجداخائفوبتعبير

.-.-؟وقأدرأور!هالعربيوهز."تأكلانيجب.اناانني.تخفلا"

كر:ءائبصاظلتعبيرهولكن،وجههالىعادقدارهدوءكان."نعم"
"***؟.سآهيا
4شس،زألاذتاخغزير"كاضلءربئلمؤائفهـام!اب4س/-!رعلىجالسانوهما،و(حت!سمياها.وهـةا!وةكا!ف

؟!صياسىوالسالادلى:المعتركننفئوالحرآذلالصراحة؟البناءالىالعربي"دارو"؟خدثم.(لكعكقطعتيعلىيعضان،المخي!

*.........:شطوى،(لغرؤةالىوعاد.يغتسلحيثالحنفيةءلىودلهالملحتى

بمهاد-حمالنظواعادالخاصيرهوسوى،المخيموسرلىوالاغ!ة

:؟ق!رمىىالنتكالت.بالمدرلسةمارا(لباحةالىخرجمث.الضرقه

المكتباتكافةمنيطلب*المغةرةالهصقىيغرقعنيفحونونور،الزرقاءاسحمماءافيص!رت

!ل!كماالمحجارةات.الامكنةبعضفييرفوبال!تلجكاناكنحدرهـلطالمتوعاى

كلأ،!ةالهض-سصفحكأرجمال!مىوهو،ا!لمموراحءصديىكلىستظهر

!ما،وصرؤ-"،المهلقد.ببا!دوشييفكركان.المقفر(لمدىينطمل

***3**ممه***3***،***كا**!ه،*!**مم!!**مم!****"!3*ك!لاكان.نفلهالمصيرمعه،واجهانرريدلاوكأنه،معينةبطريقة
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صاءكال!!تعدجالمحة،فتنعيئاشيئا،عادتالتي،الهضبةبسرعة

اؤدارو!ما.تحتترنالارضاحدت،الطريرق.نابعاوددما.نفسه

ىكان.درحةبصرخةا!ىااجمامهماطائريشق،و؟لفينةالفينهوبين

حدوضسسداصدر
مننوعوتملمثه.الىرطبالنسىم،عميقبمتمهيق،يتنشق"دالو))

ققرإجا،اصةرلونهاصبحالذي،لوفلى1الكبيرالمدىامامالنشوة

وهما،اخرىساعةومشيا.الزرقاءالسماءمنالمصنوعةقبعتهتحت

لىاإ)تاعمووقياسرتلربالصخ!ورمليعة،مسمطحةربوةالىصلاوو.الجنوبنحويهبطان
الش!رق،رون،تقودالهضبةكانت،ا!ربوةهذهومن.الىتفككالسريعة

ومن،ضئيلةشجراتبضعفيهتلمحانيمكنواطىءسهلنحو

مضطربا.يبدوالمشهدتجعلصخريةت!لنحو،الجنوب

نرهدرلساتفيالافقسوىهناكيكنلم.الاتجاهين"دارو"وتفحص

ينظركانالذي،العربينحوالتفتو.انسانثمةوبيس،الس!ماء

بدسسذمفيهما.خذ)):وقالالرزم!ةله"دارو"ومد.يفهماندوناليه

جهبمرا"ابرأهي!مجبراالفايضاوهذه.يومينلمدةتكفيكانها.وسكر،وخبؤ،تمر

مليئتينبيديهاحتفظولكنه،والنقودالصرةالعربيواخذ."فرنك

المعلمم:،قال.اخدهبمايصلمادايدريلاكأنه،صدرهارتفاععلى

وال!ن.والمتعرألق!ةتفييمديدراسةعشرةستامامك.تانغهتطريقهوهذا،النهبرق5باتجاواشار،الانانظر"

،ألاخيرةسالعنتالسنينفيكتبهمماالؤلفاختارهاوهم.والبولى-ىالادارةتانببتوفي.السيرمنساعتإن

الادليب"الحركةفيالكبرىخطورتهلهسفرافجاءتعلىيشديزاللاوهو،الشرقنحورنظرالعربيكان."ينتظرونك

للعرب.العالمفيالحذيثة،وجعليستدإر،ذراعه"دارو))واخذ.والنقودبالصرةصدره

كاناالذيالمرتفعودهـسفح.الجنوبنحودورةربع،لطفبدون

الهضبة.تعبرالتبالطر/بئهاا".تقريباخفيدربيمد،ءليه

شعرمجلةدار،سيستقبلونك.ايىووطلائعالمراعيستجدهنامنيرلوممسيربعد

لبنانبكأليرات5الكبيرالقطعمنصغمحة246نحوا!قاستدارقدالعربيكان."تنريفنهمحسب،ويخفونك

."اسمع":وقال.الرعبمننوعوجههعاىرراوؤ!"دارو"

لهوأدار."سأترككوالان.اصمت.كلا":رأسه"دارو"وهز

اهـىبسترددونظر،المدرسةباتجاهكبيرتينخطونجنوخطا،ظهره

حع!ههههـهههههههههههههههه!!يسمعلم،دقا!قبضعوخلال.انطلقثمساكناظلالذيالعربي

ولم،الباردةالارضءلىترنالتي،وحدهاخطاهوقعوقعا!

،هناكواقفا(لعربيكان.أستدار،قلي!لبعد،ولكنه.رأسهيطر

حديثاصع!ر.آالمعلىالىينطروهو،الانكل"!ليتانوذراىاه،اتلطرفعند

واشار،صرهلمحقدانبعدلعنولكنه.تطبقبحنجرتهدارووأحس

اهـ-توقفعندمابعيدااصبحقدكان...وانطلق،كببرةانسارة

أ*دورلع!لمولأشورد،حاء.حيثالمعلمنوعاد.حمهـكهتلهمواخدتالسمأءفى

...الملعلىاحدلمه*!لم.ولظرحديد
حداعالياالانارتالعتقدالشمسكانت."د؟رو"ولردد

كان،الصغيرالتلالىوصلعندما.و*فىمثم،البدصةىقليل

القمة.عند،لاهثا،وتولمحفبسرء،وصعده.منهيسببلالعرق

ديواىا!السص،ءتحتبوضوحترتسم،الجنوبفي،الحعجارةحقولكانت

الكمبرالعردىللش!رسط.نحو.يسيروهوالع!ر!ي،القل!منقمض،"دارو"ولمح
سصاوو.الحارالبحالىكاى،السر!!ي،السهلءلىولكر،الررماء

السجن.طريق

الصف،قاعةنافدةاماممنتصبوهو،المعلمكار،قلي!لب!د

او!سىا!لدمان.لأالسماءمرتفعاتمنيقفزوهواليافعاكورالى،يرىاندون،ينظر

....همنعطفاتبهن،الاسوداللوحعلى،وورأ،5.الهضهـبةسطحكلعلى

ء!قبلمنبالحككالمخطوطةالعبارةتلكتهتدكانت،الفرنسيةالا!ار

05اخاناسلمتلفر":حينمنذقرأهاوالتي،ماهرةغيريد

ماهوالى،والهضبة،السماءالىينظر"دارو"كان."ستدفع

لدابادارئرالت!وؤلمى.البحرحتىتمت!التيالمنظورةغيرالارافيالى،هماورا!

.وجداكان،كتيراحبه2الذيانتماسعالبأدهذا

هه!!مي!ه!ىهحىحيم!م!.ابشنيطرجورج:ترجمة
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!،!ق،!اأالاردنى،الشعبيالادبفيالاب1رمزحولإ
-صمثحافظهههه!هع!ه!وءيى:بآلمأ،لم!ح!ه!ح

ولمالسابقمقامهامنبكثيرأرفعمقاماتحتلالفلاحزوجهةفأضحتالشعبيالادبهيالابرمز"مقالهفيهلساغ!البالاستاذوفق

تقدمهماالان.فلديها"؟ابيكمنأطلب؟بيدكيماذا"!بنهاتقولتعدالشعبيالادبمنجانبعناللثاماماطةفيكبيرحدالى"الاردني

الاممهمةزالتفماذلمكوممع.نسبياواسةبحريةوتتمتعلابئهاا!قلامتتناولهلمالادبهذاانطالماذلكفيا،لفضهلوله.الاردني

الىالابينصرفوبينما.الطفولةمرحلةفيباطفالهاالعنايةالاولىبالحقائقزاخرالاردنيالفولكلورانوالواقع.الالباببهتعنولم

فصيزوجهابمساعدةالمراةتقومللاسرةالاولالمعيلبصفتهاعماله.اتاريخيةوالاحداثالاجتماعيةبالظواهرمليءال!ميكولوجية

المئزلية.مهامهاالىبا!ضاف!ةالزراعيةالاعمالو(لواقعالاجتماعي،للواقعحيةفنيةصورة؟لثمصعبيا!دبكانولما

ناوصحيح،ابنائهتجاهكبرىبسلطةيتمتعالابانصحيحالشعبيالادبفهـانوالتبدلالتطورلسنةيخضعنفسهالاجتماعي

وفي.والده!لغضبتعرضمااذاالابناليهيأويالذيالملضهيالامونفسيةواقتصاديةسياسية:عدوبةعواءلتأثيرتحمتيتطور

نفسهالاحيريجدالابنضد*بمعالامفيهاتتعاونالتيالحالاتونف---قى،ديةواقتصسياسيةبتطوراتالاردنمروقد

عهدبدايةفيغالبايحدثماوهذانهائياالمنزلتركعلىمكرهاث-أنهليوم1ح"ىءشر(!تاسعللقرنا!انيالئصفمنذواجتماعية

منعليهطرأبماللمراهقلاسرة1.نعترفلاعئدماهذاي!دث.المراهقةلةطوير-لفترةالاردنوتبع.؟ل!روبةقطار1منقطراينتمأنذلكفي

ي!فسرولذلكذاتيتهلهكفردوحهوقهرجولمتهتقرولالهتأبهولازضحالم!جتمع،يسودكانالفترةهدهوخلاللعثمافي1العه!فيالشامولاية

.؟مورءفيتدخلعلىانهاوالدي4قبلمنممصاعدةكلالمراهق؟لمحتمعذلكوكان.معينةاجتمابءوعاداثتونقاليداعراف؟لاردني

العئادابسمطهاعدةاشكا!الوالدينسلوكعلىألاعتراضويتخذة(لماشي-بنربيةيركأومكان(لف!ححتى.والبدوالفلاحينمنيتألف

اخرىبيئاتالىوالالتجاءالهربوأعقدهاالاستقراروعدموالسلبيةوالظاهرة.الباديةمعوثيق؟تصالءلىدوماوبقيالزراعيةجانبالى

يؤيسدءمالهوهذا.المكبوتةحريتهءنللتعبرمتنفسمافبيهايجدقد،عليهالمسيطرالخو!هيالمجتمعهذافيللعيانتبرزاتيالهامة

ابوهماتمنهنيال":ومنهاالفلاحينبينالشائعةا!مثالفي.(لسع!انمحلىوسلطانهاهيبتهاتفرضانالحكومةبامكائيكنفلم

فيمسلكه.لمن.فوفيوالدهو(صبححراهنيئاومعناها.حاله"شوبروصارالفلاحأعلىكانولذالحظةكلفيالفلاححياةيههـدونالبدوكانبل

تاذا!لىاوردهمااللتين7الح!كايتينالىالمق!مةهذهبعدنعود؟لبدوفرضماوثتيرا.ورواحنهغدوهفيسلاحهشاكالومايبقىان

يبرفيا!ردننالشعبيالادبانمنهماواستخلصمقالهفيهلسا!لمبدويالفلاحونيدالعهاعينيةضريبةوهيالفلاحينعلى"الخاوه"

هصذاولعل.الاجتماعيبالاباستبدالهايحاولللابنثريرةصورةالتمسرديحاولوجمن.الآخرينالبدوغاراتمنبحمايتهميقومالذي

والحكايتان.العثمانيالحكمابانالشعبيللالببالئسبةتماماصحيحاسرتهوافرادهوويتعرضثروتهف!بفقدجزا،ـقاشبايلقالفلاحب!من

شفاهعلىتتردداقغيرهمامعبقيتاوانالعهدذلكمنمستمدتان9.والتشريدللقتل

وكان.بيننايزالونولاالفمرةتلكعاشواالذينالسنفيالمتقدمينللفرديمكن!الخوفعليهويخيمل!ضى9تعمهكهذامجتمعا؟ن

الريفيكأ(لاسرةفيالابلسيارةالمقالكاتببهجاءالذيالتعببلبأمسنفسهالوقتمئييحسيانبدو!،والططنينةبالامنيشعران

اعتبروواحكامامقالهفياوردولكنهكبيرحدالىصحيحاالاررنيةائالطبيعيةوالنتيجة.مواقفهفيويطكلمهيعفدهمنالىالحاجة

يحمللاالاردنيالفولهـلورفيوالثدي"ةقولهمنهاثابتةحقائقااز،3خىالواحدةالعشيرةبلالواحدةالاالمرةافرادجميعيتضامن

التيللنهـدالجئسيةالدلالةأن.(لامومةدلالةسوىدلالهمنبحيأةخاصةاوتافهةكانتمهماقضيةكلفيليتشاورون

عك!ىانبلالشعبيالادبفيموجودةغيرال!سيثيالادبيضيفها.العاطفيةالمفرد

يحتاجالكاتباع!سرءالذيالهـحكمهذاان."الشمائعهوالدلالةهذهتحتلهالذيالمقامان؟المجتمعهذافياكرأةمقامماولكن

ناقلتاذاالحقيقةعناعدوولا.اقوىوحجةاوضحدليلالى"وبأس!الرجلبقوةتتمتعلالانهاهزيلمقمامكهذ(مجتمعفي،لمرأة

فيموجودةالكلاسيبرالالبيضيفهاالتيللنهدالجنسيةالدلالةاهـرأةتكئولم.لاجتماعية1الحياةفيالمسميطرةهيالقوةانطاللا

غزلهموضوعالنهديجعلا!ردنيالفلاحهوفها.ا!ردنيالفولكلوروعاملةممتعةورفيقة*طفاللانتاجمعملمناكثرالرجلنظرفي

:يقولاذواحبهاطيبةامرأةالرجلتزوجماواذا.والحقلالمنزلفيماهرة

الس!معنكعرتيناق!داممنلكخطونا.غببرهامن(لزواج(لىاضطرالاطفالانجابعنتوقفتثم

البناتنشميةياوشاملهنهيدامياالىتدفعهكانتحياتهفيعليهـميعتمدابناءوجودالىالحاجة(ن

مفراحزءاويراهالوشمذاالنهدالاغنيةهدهفييطريانها!حمىلويحرضها!ولىزوجتهالىبا!ضافةاخرىامراةمنالزواج

وتمتبربانوثتهاتمتزالتيالذتاةالىواسيمع.ا!ر،ةجسداجزاءمنهناومن.قبلهممنوامتهانازدراءمثارأصبحأعرضفاذاذلكعلى

الانوثة:هذءعنوانالنهدفهذه((.بولديأتيالولدزوج":الفلاحيننصائحاحدىجاءت

نهوديعتطلعلاجمالكقودجمال.ا!بناءمنممكنعدداكبرلجمعالمبكرالزواجالىضرورةصريح!ةدعوة

بع!ودرما.لتينالخالقالربسبحانوالمدبرث؟ونهاالمسحيرا!سرةسيدهوالابيكونانالطبيعيومن

الاددنبمالريفييغنياذبينةبصورةالجنسيةالدلالةوتبدو.بافرادطوالمتحكموالمتصرف!مورها

:"الشبابة"انغاممعمردداوكانالتركيالتحكممنتحررحتىهكذاالاردقيالمجتمعظل

اخلعيهاالبرادع(لحمراالتنورةاميا.الزمنمنطويلةمدةعليهسمطرالذيا!خوفمنتحرراهذاتحرره

فيهانهيدك!قبضالملهمنالمخافةلو،الفلاحو(ستطاع"تطويبها"والاراضيمسهـحتم36!1عامومنذ

الدلالةتبرزالت!الاردذيةالريفيةا!غانيمنالقدربهذاواكتفيفيواصبحباستقرارشعراذالامامالىواسعةخطواتيتقدمان

*ردني.الفولهـلورفيالغولحكاية(لى!عودللنهدالجنسيةقهمة؟جتما!ةتطوراتالجديردهالاحداثوتبعت.الخوفمنثمن

65



يحاولطتابفص"نكونأنقبل:هطبافىذاتالقفعيةلهذ!فب!ا!ئ!مبة،مء1بشكلالعروي؟لفولكاور!يجداقديممةالغولىحكايةانوالمواقع

بالدو"-!ة!!..يح:!امن!عال!-(ةؤيدغجه!لهتأدمقارءصهحلهذأزتنموف!!ماالانهانيالفكرنطورحل9مرمنعرحلةتمثلانها

ويمصادةرغبةفجاةنفسهاليو.بقطفأ!رار!!رفعان1مصةا!ولىاليهافنسبالطبيعةفيراووااكنيءوا!نتيالحوادث5اك!ضاالىا!فكر

الحبهواررغبة!هأيق!الويمعالدا7وكمانا!حريركأهذهفئممارسحاولىوقد13ءم!،؟ألمالفيف!مئ!بهوو!فىاارواحا

والذي.بأرس!،للءقي،ةوهزأنهاعتبارعاىمشالوخذأن.بجبالذيى"-صيةكار%تاىاح!،"4فيتتحكما!تيالقوىينسبانالفلاح

قاءلمبهجكالتيالطفلةتلك))!و،ةاإ!أئىالىح!بفكرةرمزمنرؤكدوالرغباتالعواطفتملمكولكنهاالانسانيمةالطثيعةعنتختلفطبيعة

الحب1عاطفةفويهعلىيرقنصرلاا!مرفانلأوأذن((..بهايتأتتا!رر!-ي؟ل!،ن5تصورالذيالحكبماالكائن!ووالمغول.نفسهاالبشرية

رالؤ*-لىونجموهو!كنهلهقهءكأ6ءتهؤرصبزل"قوجبرأىك!او!مب،كبيراعنظمنهايرلافياقيابيهزوجةاسرارألابنإحطيالذيؤ!و

.للحياةمعنىكلاليو-ا،فتقرالتىالحاجاتان.الثراءسبلالفقيريمنحالذيوهو

ممارورءفيتوداإ*يالحرة6!رادة3ءصيةءنإدأوكعأفان!صهةهداعلىظ!،يبح+ث(نشل،ء،1اشعبياوالفنان.؟لغوللدىيجدهاالاردننالفلاح

!إىورقضيشيءكل/نجنسوهأنذيالظألىصيبطإواقعصطدمؤحريئهاال!نقاءمرارةءنتحررهعنويرلفتثدومتاعبهالامهمنالانسانخلاص

ا!ت-ي00))ل!شجماءبطالنارفضثامات!لىولكن.هبالموتلارإدة1هذهتحب-ص-الىنريالطببح!4الم!اهـرعإىالسيطرة!بمال!بسال!ملورتابة

مسنرهـ،كأألاش"*!.بئءوجودرفض9،اتيء.وورض،ءإكبنفمم!اتفرضلم!لىحلعإىالقدرةلهمخيفحيكائنلدىعنهاي!بحثبلبال!فلاح

ج-ربفىقل1كافلو..0551و*ن..كلءورروقىوجود!اارفه!و!الاردزكبالفولكلورفيالغولن9ورأ.ربب.الىرغباتجميعوتلبيةالمشاكل

وانبل.مازالبالفطقاثمووذاوفضهأن".،الانءإجههيممابرسحالهسالفلاحاءنرراؤءإمثلمابقدراقىحكمالقاس!با!بيمثل!

انا")1شيءئطوقبلاو!انما..ءكهء:رإذيارك!ب!انهاحساشسه.رهاوالتحكممجابهت!،عنوعجزهغليهالظروفبتغلب

درلىل!*؟ضهزالمر*!الملمجبوحدته!معبه!رد!حسالنظرسعمالح،!!بذانهحوودىبكياوله!محافظةعبالاردن-عمان

تتحدثلمالذيا!خر4زصةفيمننب!انه..رهصاهءأتبضعان!طلاقرس!هههههههههه!هـ5!ى!هههههـحميد

،ب!لاق!بهفىفينع!لهذصد!حسمالدلمماينتندت!قيعنهحبددقصعةفىدنتيءوفىدكهيرجميعألاالنقاش!وحي!أحىالى
....

..احيانا!ل!وبربئوفيأوو!ىرا5الئقاشعطاء:لفل!
ةقص"4لىالعامبا!ئىيختصف!بماهذا.-

بانوحبقولهواوضح4ار(رير!الذيالمثانيالامراماكيرو(!يهـ!ه!ه

نابمقدورهليسسوا(رضلاالاعياءمن؟لحالةهدهمثلفيالانسانال!ءددفيؤهصيتناواطعندماجاداكانوحبيداخيانالمحققمن

الففرةهذهساقظعولكننيالمنطمةالرائمعهالرسالةهدهمثليكتبجعلتني،اثارهاجوهربربئاءكأراضاتبضعةهناكانغبيربالنقدالماضي

بطلنا:رسالمةبدايةمنالمداغنية"بقصتيي!ختمسفيمااليهانت!ىالذيرأيهانمناتأكد

لح-متمزقايذ!يالعربةسلمؤقحكايةيرومداتعليكقصصتلقد".لنافدو!يستلفنادط*ولىالانطباعاتمناكثريكنلم"الحزيرضة

وجرىيهيدؤبفمحمل!اامامهامعا؟هوانفجرت،حادثةفيرومابطنهولكشي.لالقببهذامننسيءاياوناقداننيهناادكيولست

دفكانوظنناه،ساعةمنيقربمامهجنوناجرر!المهـينةشوارعفيوحبداخي1اعتراضاتبعضعلىوأردا!موربعضاوضهـحانسأحاول

يجرلىواستمر..ووكانتالعربةأىبعد!بماو؟تفحالعربةسرق.بحديثهجاءمماثعيرفيمعهاتفقكنتوان

...الانؤ!ااقهـبعالتيالجدعرأننفسى..ا،يستتنتمىالىوصلحتىألىنظرعندماوحيدانهو/اوضحهانارإدالذيالاولوالامر

لفهـ..شفتجمهومطرأسهة!ز..حلعناغياء9كبالدكوروسأل-بالظرالاخذ-!ظوهيعقيمعادةتفعلهعماتتحدثراهاالقصة

الفورعلىميتاالرجللمحسقط..بالفعلكليتانسانامامكان.الحبمثلعظيمهـةعاطفةفي

فيلأستمر..ماحلهناكسيكونبأخرىاوبطريقةلهقيلولو..الاولىالفنيةؤيةلي1لدىووذمنشي!ئاالقصهكونقدوبالفعل

فييس!نمر!ىيفعلهشيءفقطياؤمهكان..ذل!مناطولالحياةالناقدوعسمووريةالفنيةالر؟يةدرجاتمناعمقررجاتهنهـاكانغير

(01الامرلكي!فسرذلكولعل..أإجفافذلكمقاومة.الفنيالعملفيعمقا،الاثترهذهـالدرجاتالىالوصولفيتتحدد

تجاربفيانواعتقد..ايضاا!مروحيدلاخييركفسرذلكولعل

الشفاءمتىبالطأتسإريض1ش!وربانيؤكدماالاطباءمناصدقائناا

..ايضاصحححوالعغسالمريضالنهايةلعحلبسمطاا(رضكان ........عهما

حتىا!قلعلىالفكرةبهدهالاعتقادالىاميلفاناانيلالضس!بةاما

.ا!نقصت،عنالدفاعني:..المنتظرالكتابصدر-
بسى

!ذهم!تلبانوح!رقولىهوعليمه(لرداودالذيال!تالثالامر

مجتمع!!فينكالابيتهل!مولمستلفنموجو(قعانهلىمنصدلمحتملبن!بنملعظةتدا!تيةكارائةاولىأعصحى"!ااب-وعدو
هـمه

!!رممنق!متهوالذي.حولهمنالواقعالىالفنا!يتطلعإنيمالي

معاليهإضيؤطوانماونقلهالفنحا!ليركن!فيوبتصويرهنالوارقع:وحيداناإئمالى"!تارليخفجرمن

يبحثالفن:لهنضيجةبالاص!او،اخروبمعمىبه.ارت!باطهاستمرار

الت!الواقعهداحركةعنويكشفالظاهرةالانئصاءوراءاررواقعءن

اوجو.الانسنومحأاماموم!ناقضا+فهالداصلي4دوافعهلاظهارنراها
...ب!بروت،المكفوف!ار

.و!ركلاموراءمنالم!عنىهداوا!تراضيتد!يفيمتمسفااكو!ا!

لاخيبفرةلاا؟كداذ..منت،ياالامريصبحالاساسهذاوعالى

موهـودةخسهالذىصديقهاستالىتدهطالتىة151و

..........لالتاهذنحيدعحيىغح!عيححيحرا
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ثلاثلحشرلا،والصحعاف!ةوالمد(رسالريف:(لمجتمعهدامنهامةبدفءموةتتمصرتالتيفالفاةصادقا.حباتحبفتاةكلداخل

ماتتطلبالقصةهذهممللاعطيبل،قالكماواحدةقصةفيقصمىولم!-تلمجلزصنتقدتكون(نبدلا.."،افماننحوا!حقيقيالحب

موضوبر.تكاملمن..العالمفياحرمكفىايفيوليسبب!لهفيبهتطتقيلانمرةمائة

،راجيابهاواهتمامهقمنىميرأيهالناقدللاخاشكرفاني..وبعدبص!دقى.تتىقكمانتاذاوبالاخصبال!اتبيتهفي

"الادابمنالمافيالعددقرأت"ركنبكتابةيكلفونالذينالاخوانمنمدنفس!هوحيداخي(نوإعتقد.نحوهاعسو(طفه

نفوسفي"الاستذة"انانجبةليضخمماوجدالركنهدأانيقدرواان.ودة"وجالفتاةهذهانجبداوهـرفمرةذسكحبرب

هذاالىبحاجةيهمايدبينالادبياثرهيقعمنكلفليس،البعضا!رأةتصرلافتاة؟لغمصداخلوميالواقعفيبكترةوموجودة

."رم!احف!يهمعمكوانبنيالتوجي"منالنوعا!*-صاةاانذركءلىضف..الوأقعفيارء:قىاهذهمما!-ةءاى

ا!كسانحان!لانوثنمن!-مخلصةؤتاة..قحص!فيعنهاإتح!لأتاناردتالشي

تحقبقمنيرمدن4ماالشجاعةمنويملكرغباتهلهحي3كائنولحقها

هح!ص!ى!ه!!!ه!!مميم!!.اخرىفتاةايو!يستبالذاتالقناةهذههي..الرغباتهذه
...شيءفياخطتقداكونالا؟رجو

لافىكأع..ئعي!ه!ارنن!راراعتىراضما.نه.علىفيوحيدهعات!قيفأنادلكعدافيمما؟

المعنى!تحد.ربفىفهـ(خلأتبانمىايضاواءنترفالالفاظلبعضءالردى ل!العزبزعبد:ظ!ا!)هـ!تان..!يىا!فيولا...جهـإىبعض!تركيبطري!ءن

!ه!م!ميون!هحعهههههههأانطف!قدى!وان..يجدبييقبررلبعه-،1ل!9ماراليبالنسبة

اصرقائيبسماحةسأحتعي)):النقالثىوحيمدالاس!ناذيقول..معهاتف!..قريباالبررقهذالي،قيصئطةيءانارجو..معظمه

نا،مثمرةالانسأقولهاالتيالكلمةتكونانمتمنيا،الثلاثةا!كقاب..الاد(بواحيي..قصةىتناولفيجهدهوح!بي

."يعوزهالاألاخلاعيأنا؟كدفأننيانةوفببققتهااوو!اشهـطاءار!اهرة

فعلا.كلمتهيعورلمالاخلاصلان،ريببللا،تحققتالامنية

-رران"قصتيحولألاسئلةبعضطرحقدالناقددامماولكنتح!هههع!هرصهه!هه!ع!!ى؟ح!ه!هح!قكي5
ه

الحاله.معيمم!لا.ع!ىحسامنساجبىلسانلالم!حيب،مععط،كسا!ههيعههه!ه!هـ!وكافلفياال!ثع!س91قصلأحو!1555ه
خطاسهادمههـنهاية"ارهاالالصهعيوبمنالما!ددكرمااول

دحثازوجتهمسامععلىيلقي"راحالبطلانفيوذلك"حدامفتعلة5(!ى!لمنءإر.رة!ي!

قضسالذي(لمكانخلفهوترك!لابداباه،دعانبعدفببهاكانالتي

زوحيقولهانذلكفوقيمكنولا،يقولىكماعمرهعلحظاتاحلىفيهقصتيعلىتعليقهمعرضفيالنقاشوحءدألاستاذالاخيقول

.لم"الخطابي!ةبههـذهلزوجتهمافهمت"الاداب"منالاولتتنرينعددفي(لمنشورة"(لرابعة؟لشمسى"

الكلام"بيننوفقانيمكنكيفاتصوراناستطعلماولا..القصةهذهمناقص!الذيالرمزصعنىيفهمانبرشنطعلمانهمنه

وكئيبا،معقداكاناذاسيمالا"الفلسفيالبحث"و"الخطابيل!!قنمرح(!راءبيناثرهمعيننقلانالفنانفيالمفروضليسوانه

له.مهـالقصد الاخمى.ءلىبالموتالانساناحساسوءن.-

كنيسةاومسجدمنبرءلىما"عظة"تتضمنقدفالخطابيةمحندفاعاهنااضعهايضاحمناذنردفلا،جازماحكمهيطلقهكذا

وا"سياسيةفكرة)تتضمثوقد،الشارعفياو،مدرسةاو.عامةبصورةافنيافيالاثرا!رءزمعنىوعن،خاصةبصورةالقصة

الاخيرةالحربقبلنسعرنااظبغرادعلى.."ذما"او"مديحا"فىذكرهاوردالتيهذهنوحسفي!نةهياين:مثلايتساءلىانه

البعثدلكمنجمداالنقيضعلىبينما.لإبام1هذهفيوحتى؟لاتشرواقفةهيولمادا،ابقصة

بواعثهتكنمهماهادئاعهـميقاكلامايتطلبفانه.."الفلسفي"ان-القمةموضعفييغيرماذااو،القارىعي!مرو،ذاادريولا

ويهدف،بالموت1لاحساليمنمنبعثاكاناذ(فكيف...واههـدافهتشرقانقبلوانها،وا!قاهرةكندسيةالالىبينمثلاتنت!قلانهالهفلت

يكونارللتعقيديمكنوهل؟الاجتماعيلملسلوكجديدتخطيطالىاسر(ئيل*الاقليميةمياهفتدخلالسبيلتضلانكادت،الثالثةالشمس

الخطبة؟موضوعيكنم!ماخطابيةصفةالجاتءقىالاصظاتاهذاعاىوقس..ال!جهـومإو(لمطاردةلخطروتت!رض

لمححينما..المبرروجدفاالكلدونوحدهاالقصةنهايةراجعنااذا.(فيوحزوجة)و(بشيرة)و(غراب)حولإلاخرى

الزوجين،تحمل،والغمبالكابةالمثسحونةاررينةمنالسيارةانطلقتوالناى!،للنالهرمعابهالببمثمرحلوحاتهمعلاي!نقلمثلاانبكاسو

،جسبرالتحرر،انالصباحمنالمشرؤقىاللحظمةهذهفي!لبطلبدلاكانكه-،،واحدوبتذوقواحدمستوىعلىبيكاسولوحاتلاي!همونكلهم

فيوتلرمهتوترهلاحظ-ارهقةااشتجربةعيثسمنالتحرروبهدا-،ب1روءدةمنحياتهفيالغربةمعنىقخداربرمكنكامو(غريب)؟ن

ل!تهعميقادراكعنالواعهـيةمشاعرهتفجرت-؟لقصةفاتحةالنا!دالاخكاناداقصهتيفيالرمربحقالاجحافدالمادا،متباينة

نجظرة،الاستتناجعاىقادرا!صبح،خادجهااصبح:(لتجربة..اومريف،!عملم

لمايجابيضهولكن..الاقلعلىنظرياحكماثممنوالحكم،الناقد..بر،ير"زاقصدمافهموا،دممتمقوبهناحونيممنك!تيريرنان

عمليا!كونانيممشطيعانهالركلانهكحياديالحكميصهـربانتقتنعءلىمقو!مةمجت!ممحنافيتعينتىفئةاررمينهبجماعةاقصداننيفهمو!

بلكمواطنواجبه..لا،صبيراقعلكما(ببومبعد"ي!رب"فلا"ضاةل،الغادحلعربي1انسانناهممنشيئاتحملانلاتحاول،نفسها

ناليلاحظالقارىءوان..ويثبتيعملانالاولىبالدرجةكانسانور-:-!فيبر!ىو!ووكفاحهوالامهتمزقهتعيمشانلا.قررد،لضائع9

ويبصه،بجانبهزوجتهالىيالتفتاانطبيعياكان..يض!لىلمالحوارتم!ويهـةتتمحتىوالتؤجبالانزواءتكف!انها،ا!رافطمئمايرجو.فحهيق

المرأةقلبولكن..برهافيتعؤل-(لحدادثوبفي-الجد.لدمنظرهاالمححربفيامر-بركا!ررحقةءلى،البيدرمتنصيبهالهأخدفسأستيإ،مور

المجالفتحتوبذلك،بالموتفدكرته،الحزئوولةتحتظلالحس!اس.المعالميمة

مما،الو!ةثقيلبانهايضاواعتر!،فسمفيبأنهأعننرفلنقاشىالسور!المج!فعواقعالثلاتوح!لالاففيغرأبىح!فاهـطيصو!

(لمئقاش.وحيدالاستاذاخيمعاتفقهذاوعلى..المقصيرةالقصةيعيبقطاءلاتتلاثةعلىالاضواءفسلطت-ناجحانهلناقد1إعترف-فنيلمحأداء
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...الاساسرهذاعلىفحاسبني"قوميسياسيملتؤم"!انيينطرانهعرفناذلدوبعد،جداالمثففينمنبطنناانعرفنا؟لمبدايةفمنذ

ناقديروقمعتذوا-النوحهدامنقاصاياذمولمست-اقول.الهـتعبيراجيزاذاالهاثئينالةور.بخنمنولكن"ثورية)

،كانسانوافكاديشعوديعنمعبوااكتبحيناكنباننياخطئهاذ...سور؟ريففييستغربنف!العجوزالفلاحمعحديثهاما

الجدرانها"قصةفيوالط!ين...كمواءنلافكانسانملتزماكنتواداجدفيهاالقرىعه!د،بدويةمعطقةسوريانرقيشمالاقصىفي

الذيالمووت!مععقليةيعنيمابقدروالعثمانيينالفرنسيينيعنيلامااولفانبينهـ،الرحالحططتمااذافاندهداومع،قريب

ورتثركماتتطورانباخلاصونربرد،ابناءهنحن،فيهل!عيشوقضا؟،العميقة(لانسانقضايافهـمفيالعانيالمسه!ىهذاتلاحطه

ومبانيه.لاته2وينتقدون،وعالميةمحليةشوونفيوعيعنسيحدئونك..السياسة

؟ح!ببتفلقد..واحييه..قلبيكلمنالناقدانسكرفاناواخيراادقتج!علهال!يالمواسعةالثقافةسوىتنقصهالااحكاماويحكمون

المحكم.فيومالهـتجردللفنا!خلاص..حقاالاخلاصهذافيهابناءعلىحقاغريبشيءوهذا.صح!ينامنكثيراحكاممنوأصح

هلالالعزبزعيددمثعقيضحكلمن،لا...الصالمبقاعجميعفي-الندوعنفضلا-الريف

فيمعلماكنت..مثقفلمحدلثريفنامن-عجوزولو-ريفياي

وبقبتر..الساريرةالامراضمكافحةفييعملوكنتموظفا،المنطقهـةتلك

...روبرتنالذإ-ئلي،اؤ!ءقاذا،البوكمالبلدةفيونيفاعاماالاخيرالعملبحكم

دلسوو!دقلم.اهتمامهـم!لالحضمرى.اركماع:وز-.اش،راكثرمنعلهاتعلقالاخماروالى

بساتئطيهموىالعكرير4الماجهمىال!اكدالاحسالهمالسصعر

ويمطدالئاسإوركلكمايسمعونفيماوينتناقشون-روميعراقيمطرب

هههههههـهصههه"ههـ!5مز؟01لكاذكرانيكفي.الوفىفيكبيرةءدينةايوندواتمقاهي

!،!،!بابؤى،لضسالنبمالمناقنتماته!لم!عنفهي(لاولىامااغ!-باترتخابقا!وا-ايوحدةقبل-نيابي!ةانتخاباتاخرفي

هذهبانماقاريءي!نكرولاباسمها"مسمى""الاداب"ابوابحشميا،نجاحهكانمنبالانتخاب،تفس!قطالبورجوازيينواالاقطاعيين

للصوابتثبيتاالاتنعياءانفعمنق!يالحقوجهبهااريىاذاالمناقفساتكمى!ةصغطادنىليدونذلكف!او!...جدالاييرحتمللا،آلميا

واالمغهومبهذاانحرفواالادباءامنفريرقاولكن،للباطلؤلزييفاكيدالفرنسببنضدجاهدوالقد...الذ!نالىيتبادرانلمكن

ورولانفسهميعتصرونةلمأخذوااجلهمناصسلاالبابوضعاذفياالقصدبذهـفاها...للكرامةوانتصارا،والفقوالع!وديةضه!واحدة

بلوالطعنالغمزعنمنهمكثيريتورعلابل،ضلالاوخطعلىكانواخلف،مذوولاتركواالأرنس!بينانعردواحالهميتبدلولمالفرنسيون

واالحجةعلىيثوانيرستطعومادااحياناأ(لصريحوالسباب(1!ذيالمظعان.ايضاضدهافجا!دو(..صعيرةبورجوازدة..

البابهذاقراءةالىالقارىءنحيلالكلاملهذاواثباتاالبرهان:قالال!للأحلان،جد؟عاديالفلاحمعالبطلحىريثمناوردته

رنصينالاخيرالعددمندليلنافصنأخذنحنواماالماضيةالاعدادفيؤ،ءه...بهاعلاقتهيستنكروهو"السادةاانتم،قضيتكمالقضية"

وا!ابافنم(مننوى)الى(يرقى)النقدمننوعاللقهـاريء.ا!شظلافيهنرىاندوقالبطلحدرتتستتلي(لعثارة

.اسشذعتوةصيسحيعدم-النقاشالاستاذيذكركما-القص!ةعيوبثالث

يشر!نلازهم/1المنقود!قالكناببعضعليهالرجالتيوالعادةذلكالىعمدتفلو...الاسرتينابينالعداءرميفيالفرنسييندور

الناقدوبينبينههـمكأنصاحبهومنمنهينالواحتىبسلاميمرالنقدافاسكل..تاريخياسرداليستطالقضيةلان:حقاعيبالكان

يبداونوتراءـص!.الاخرتحطيممنهمكليديرشخه!ببةعداوةولقد.ذلكالىبالاضافةالمسشعمراتفيا!ستعماراساليبيعرفون

فيوالموضوعية،"،الموضسوعية)هدىعلىالاكتوهمابانهمنقدوومالفرنسص-!ونالقاهالذيالكبر/تعودهىالسعد1عطوانفرسكانت

والتعاليالشخصية؟لاهواءموضوعيةالادباءمنالنفرهذاعرفيكنلموالذيال!اديا!لرتينتنافسىوويمفي-بالطبعمشتعلا-

!لىدير!صاذانغس!4فيصغارايرىاحرهمكأنوالتعاظمتأملتلووانت.؟لعشيرةاوتحدهـالاسرةفبىاثتوارثةالعادةيتعدى

الادباءهبئلاألمعظمالمميزةالسمةانهانقورانونخشى.ناقديةالسمياس-!ةانلادركتوالبطلالسعغانصالحالحاجبينالحوارمي

!كررسشاذاعطيماشيئاكشغنانكونولا.منهمالناشحئينوخاصةفاتشتالذيبالايضاح!نناولهاالرئيسيالقصةموضوعليست

سمامهماامرىءكلبانوالامصارالاعصارك!لفيالمعروفةالبديهية0.0.عناءبلا-عنه

تحريوبعدنيةحسنعنيخطيءالذيا!طيءاو،خطاءوعظم

وهذا.واجتهادهونيتهقصدهجسنمبرراخطةيكونادصوابثنالبدايةمننغسهالزمقد؟لنقاشافياناعتقد،كلعلى

صفديمطاعا!ستاذ-القدرجيل-روايةكاتبعلىينطبقمامسي!ىس!9

ونحن،لبهعليهيملكاعجابابرو(يته-معجبصغريمطاعف!ستاذ

لا-تاةهاكانولو-كاتبمنليسلانه،عليهنعتبلاهدافي

روايتهمني!جعلانذ

ياهالاستا!يتناسىخلفهاهذالكليهاماجميرافك!ار"لباطلو،امامنلكنهبيىيرلديةبناواتليلرقلمهانربحبت!:حديثاصدر

نقدهيبنيو!و"القدرجيل"روويةفيخامارأياادطىكالباالعيأه!ث

ش!صب"عموا"الناقديكونالمما-ان:اولاواهيينشيئينعلى

اللموبينههـما(لابقصددناقددظرمنوالالاقلبميلاتصاعدميصد!لرجح*مطإسمه!مادلالمباستاةعربجدالدنيهدنلثمعرسغطللدمجموكموعة المعرمهمدىدعر!!كعاواىونصالمكبركالبماشانمنالحطاو

مهبببنهماالفماولبسىهدبشمالا!باا!ليمثبفيشمىضحنىبينمابمكنئشخصم!هللملايينالعلمدار

لنغسهيقيماناراداذا؟لطريقةهذهمثلالىيل!لالنبدرا!ستاذ

الاحيرلانمطاع(لاستاذوشهرةمكانةتحطيمانقاضعلىشهرةحير!ه
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دساماان"موباسات"قصةومفادبطلهااسم؟لضبطعلىفاتنيوقدصرا-ةبكلهذانقول،عليهيحسدالذيالمرموقمهـانهبعديحتللم

اناالضربهفبلغالناسعنهالحيصدفغويبةرسومايصوركانداشلاقريبةمعرقةالكاتبيناحدنعرفلابانناالاعتوافمعوبساطةوصدق

عليهفآشارحالهسوءمنللخلاصيتبعهطريقعنلهصديقاسآلالثانيالاساسواما.اقلامهماائارمننعرف!هماوانما.بعيهـدةاو

بأن-الناسنفوسفيالهـضعفبنقاطعالما3،نوكأنما-الصديقفحسمبمثقفاالناقدكونفهومطاع(لاستاذحجاجعليهيقومالذي

سمستيتخذبانذلكق!بليستعدانعلى،لرسومهمعرضايقيميطبقهها؟نيحاولمسطحيةقراءةالمطرشبةالمنقدكبيقرأمثقفا

"غليون"الىالذقناسفلفيمدببةلحيةمن"المشاذينالفنانين""ألاد؟"ء"مسضوىالىبعديرتقلموهويقرأماعلىاعمىتطبيقا

منلوحةسرءنسئلاذايجيبوانمخاطبه،وجهفيدخانهيعلوالذي"المثقف"ذلكرآهمامطاع(لاستاذصوايةفييرونلاالذين

أرأيت":والاوقاتالاشضشاصبتكرريتكررلاواحداجوابالوحالهنحبكناوكم،اوانهافاتالتيالنقديةالاحكامبحرفيةيتمسك

المغمورذلكالرسامنجحوبالفعل"؟تياراتهبعمقيوماأتاملت؟النهر-مقالهذهايةفي-قائمةللناسرفوضعتكرمقدمطاعالاستاذانلو

خجلامخاطبةوجهفيحمرالكلماتهذهيرراخذهو؟ذباهوانجاحاالخالدةنقدروايتهيريدف!يمننشوفرانيجبالتيالثصروطعلىتحتوي

جمالهامنفيكنشفودقةبعمقيتاملهاثانيةاللوحةالىفينصرففيجرديكويهحارزيتجلدهعلىفيصبمسكينمتورطيتورطلكيلا

بعبقريةي!سيدونب!دورهمالنقادواخذ.واشياءاشياءوروعهـتهاكاتبيتقم!للمواذا.العقلصحةومن،الفهمومن،النبصةحسئمن

واهـا.وئراءتنهرةءنا!4.صبوىنمابلغنحنىورسومهصاحشطمن-تىاواديبمنصادرنقدانهعلىبدرالاستاذنقدالرواية

وكانروماالرسامسألالصديقانفهوالمقصةفيالطريفالشي،انطباعاتهعناعربعاديقاريءمنر(يالهاسالسعلىفليتقيدمثقف

صاحبناكلث؟نؤلمممغزاهاعن"لهاطعملا"لو-ةدسممنفرغقدمشروعوابداءهمحترمالقراءرأكيانواظن،الروايةلهذهوفهمه

عشاقع!قابلةدييفعلكانكماوجههفيوحدقواقفانهضانالا-صوفالمك"ا!شفلسف"هذاكلفهالناالروايةههـذءقرأنا(يضاونحن

صديقهوجهفيغليونهدخانمنهائلةنفهـخهنفيخانوبعد،رسومهمطاعالاستاذان:نقولفاتناالصراحةاردناواذا،فيهاالواضح

."؟ت!باراتهمايومابعمقأتأملت؟النهرأرأيت":ببرودةلهقالتلقاهاالتيالفلسفببةالاراءمنممكنة"كمية"اعظمحشرقد

الاسنوعيةالصحفتقولهكذا،موهوبقمساصىتامرزكرياوالاستاذدلكل3،ؤلسفيةاراءمعرضالروايةمنبذلكفهجملبحثااودراشة

الاستاذيعرفبهبأسلاعهـددبهاالمشتغلينبينومن،بدمشقالاستاذوصفهـمالذينالروايةاشخاصواما،والاغرابالعمقبغية

يستهينولا"المقهىشلة"الىبالاضافة،شمخصيةمعرفةزكريالمو!ث!كتيراأمثالمهمرأينالقد:قلنااذاناسفف!اننابالثوريةمطاع

هنرفيفيكبيراشأناوسخطهالرضائهافان"المقهـىبشلة)احدحيث"بدمث!قمعروفمقهى"زجاجخلالمنالاالشعبوجهواير

!ذهالقاريءيجدوعندما،الناشئينمنتريدمنوخفضتشاءحلفواذا.وتتعاقدالدخانسحبوتتلاحق،النردطقطقاتتتعالى

يننائربووانالايلبثلا(لكتابلبعضجزافاالمكالة"الثناءات"الدبكتاتوراغتيالفررمنالفتيةاولئكمنبانايمانهجهدباللهلنا

ساعاتانوكماللغسيلمنظفمسحوقاحسنهو"تايد"انفكما؟لالىصتاذبر"ماعجبالذينالفتيةالىبتواضعسنشيرمانناالشيشكلي

هوفلانان،يقالفكهـلكالموجودةالساعاتاحسهنهي"1ماسىد"تا-فمثلالعربيالمتمبابيحرمألافشاء"كاموعادني"منمطاع

والثالث،الفيلسوفالروهـئيهووذاك،القصرةالقصةثنبمنخير"اك!مبابالثا؟ر"منمطاعللاس!ناذشكراحالكلوغلى،"المثورية"

القارىءشأنهووهذا.اشعراامارةبتاجيكللانيجبمنهوبانشكولا.يسميهانلهيحاوكما"القدرجيل".مناو

والهموحىوهو،تامرلزكريا(لبحرالىرحيلقصةياخذتدماتكونفسدالمروايةهذهقراواقداخربنقارئين

فلاا-صداناهذافيالمجبدينمنلهيقرأالذيبانسابقامستهوىبدون-اءجبتقدوضعكلعلىولكنهاسخطكلاواعجابهمنالت

(لعبقريةلهذهويصفقيهللاناما:حالتيناحدىفييقع(نالايلبثمطاعالاسغاذمننرجوونحن،احرينساكلتوقدبعضهم-شك

والثميساءاشياءفيهاو،برتنسفالاعجارءدالىفيهاالرموراخفاءفنىانجصلأاننجعل!-اير!دهاانأماالقراء،منذلدمناكئريئتظرالا

نفسهقي،اماناونفسهتامرالسيدبالعلىلتءطركانتماالروائعمنلهيضعاننفسه؟لاس!ناذيستطيع؟لسلوكمنضربفذلكلنا

يفهمماالقصةمنؤغهمولاعاقلايكونانيستحيللانهالفهمبقصورم!،عالالستاذع!بارالط،نر/هـايرادولا.بهويببقيئاسبهاسما

.النوقوحسمنبالحنقمثعهوروننقادراسهموعلىالناسلسائرمنهاباقةعنيخرجمامنهاكانصاوخصوصاناقدهعلىالردفي

،مراتقراتهااننيرغم-القصهةقراءةاستسغلمفاننياناواماالردودمنالنوءلهذاخاطفةاشارة"نشيروانماوالمجادلةالمناقشة

لوقتر(ييهدرفيوهبى،رموزهامغاليقمنبشيءءلياللهيفتحولمالاستاذ"انيرىفاضلفالاستاذ،السباعيفماضلىالاشناذردوهو

اكثراوقصةما!ةاختصاراتفيها،سواءحدعلىوالناسالكاتبمختلففيوابحاثمقالاتمنكبماظكلمنتذرارة(للطيف3!بد

القصة،هذه!بماموجزةفجمعهايكنبهاانيودكانالكاتبرأسفيير!ؤدلمشرارةالاستاذلكن"النظرقويمالثقافلاواسعكاتبالمجلات

كلمةمنالكاتباليهيشيرماالىبالضبطافهـ3اناستطعولىمبالنقدتناولعندما؟لاوالصفاتالنوهاتهذهكلفاضلناعنظرفي

دونذلكاقول،القصةقراءبعدرالمعهـانيمنتحتملوهي"اليحر"العبادزمرةمنوخرجالقولعليهفخق"العربيالاديبمأساة"مقاله

النهرتياراتحمب!ليكلفيبعمقاتأمللملاتحيخجلااذنايتحمران(صرالى"انطستن!"و"والتعانيالسطحية"فيووقعالصالحين

زكريااصدقاءاحداتصوراذاشفقولكنني،وتتدافعتتصارعوهي"..كلمات"من"الموضوعيالنقد"قائمةفيما

فلاالكل!ممنالحش!دهذاكلمهـغزىعنبتواضعيسألهعندماتامر،الكت"ببعضصدهضيقعلىيدلىفهوش!لرعلىهذادلو"اق

قالىلا،مابررصلمنالمسعكينالصديقهذاوجهيغمرانالازكريايلبثالارهاب"مننوعبانههؤلاءيصرحماكيم(النيبالاضطهادوالشعور

.."؟؟!البحر؟لىالرحيل"رموزبة!تفهـ3لمانكهذا؟أحقا:لهالنيالبشعةالكلمةهذهاقلامهمالىتسربتكيفادريولا"الفكري

دلبرينمتخمددمشق..وساخةمنالعار"فيماكلحمت

الاخطاءالى"النظرلهـفت"او"فكرياارهابا)النقدكانفاذا

هـطهـح:ءلى!تالناقدنظرفيالاصلحالطريقالىالاشارةا!،وعداوةحقدا

يبلغواانالناقدينمنالكتابحضواتيريدفيف"وتمالياتأستذا

والشث!رللطم!إعةدارالعت!!دلناسآرا!م
؟لبحر"الىرحيل"تامرزكريا*ستادقصةعنفهيالثاني!ةواما

2192؟.!فونتوضببحعلىاستعينانالافصوصةهذهفيرأييابينانقبلواحب

لموباسانسنواتمنذ7لهاقركنتلاقصوصة.موجزاورد1بانالرأيهذا

96



-يا!سرر!البىطررصفى-"!ط!ي-!!-ص5دا

+لخفءآايرثرص!ص*مرصبمة--+2.بخة-3ت

بيالصنوقليمالا

أدبر!يةمجلةع!نبحنا

محمدالدينم!ييالادابلمراسلا!كننابئال!بوع

*

الاقليمفيكبيرةقكريةمجلةلوجودالمعوقةالاسباباهممنواحد

..0المافيعبادةاو،اللات!اصراسمهوقد-!عضالدإء!و،الجنوبي

الف!لبوإ؟وت،"الثقاقبئ"والرسالة))لاحتر(بالاساسيفالسبب،الجاريالثانيدشرين26و21بين،الشهرهذالبنانأحيا

التيالىمتفلراتوبقهكأ،"والمجلة""والشمهر""الادب"لمجلاتكانوالمطاهرألاحتفالاتمنسلسلةفيالعربيالكتاب(سبوع

ر،طسراحالمرضيالعقيمالحسهداهو،عدديناصداربعدتعطل.والتكريموالصنايةالاهتمامموضوعفيها"الكناب"

يعنيلا؟لقدبرمواختب،ر.ءليه،الالمحاحالقديمواختيار،المعهـاصرةلي،قاهـقيالوطن!بةا!تبدارالاسبوعهذااح!باءفيتنمماركتوقد

يعنيمابقدر،والاندلممجبئالعباسيينوتراثالجاهليالادبنتذويومبةءوالبرامجالالبنازبهبةالاذاعةدار،وقدمتالمقلإبمةعرضلالمخطوطات

بهالمسموحبالشكلىالقضاياوطرح،التقلميديالنمطعلىالتفكيرونتساهدواالن،سواس!تمع،وندو؟تاحاديثازتظمتألاسبوع

في،ضعالمحررولعل.السالطةومنالناسجهلةومنالتقاليدمنالناديواقام.الكتابحولاخرىندوأتال!تلفزيونشاشةعلى

قجلاريفكر،؟لاخربرخفيالماطفيالحسىيرصياىكيفية،اولااتحباره،الاسبوعه!ابماسهـبةالساسىالسنويمعرصهالعربيالثقافي

تربيةفينقصايكونانذلكولعل..وتوعيتهمتطويرهمكيفيةفياتحادواقام،فيهكنتبهاب!عرضلكنباتوأالئشردوومعظحفاشتركت

هيانما،واعيةأليست،بهايقومالمتيالعمليةاناي،ذاتهالمحرر.المناسبةبهذهتينكيمحفلينالمطابعواتحادالناشرين

اذاهذا،مله3بأجيلهوتخلف،والحهـضاريالفكريتخلفهبتاثير

..؟لماديالكسبفضيةأبع!ثاالالوانهذهلجمعالاولالمحرك"الكابامدقاءجمعية"وكانت

الفكويةللمجالةمخ!فةاعدادغسةمن!قالاتعشراخرنااذاعلىيدلىسنو/!ووليدابالكتابالاهنمامهذاي!صبحوسوفالنشاطمن

هـفاهوماندركانلناأمكن،(الحلة)وهي،الا!يىمفيالاولىم!سدر!والذيالك!ابعلىقهمةمنالبلدهذايعلمقهمامدى

ناوالمفروض،والقراءالكتابمقدراتفىيتحكمالذيايلانعاصر.الاولانت!عاعه

فضسل-1الشعاريعلنكما((الرفي!لالثقافةسجل)ء(المجلة)اصدؤ،ءجمعيةاعلنتهـ،التيالجو(ئزتلكالكتماببهكرمماخيرولعل

ا&للأقاتدراسةنحو-2-اسبافي!فيلسجاد1صناع!ةءلىمصرقسطنطينالىركنوررئيسهاداع1فقد،المعرضمنالاولاليومؤيالكتاب

تاهبنيالجدإدةالمىسدباد-،!الفلين-3!السصويسريةالمصريةتقدبرواعا!*فيجوائرخى!لمئ!المث!كلةاللجاننقا!يرنض!بر*رريق

الفنبةالئاصجمةمنبهامتصلةواخرىقاهريةس!جاجيد!5-.لبئانفياؤ!بئامن!!رد

لا.كتووالائريةيةالحريرالمضسوجات-7-قاتلمط!ودة-6!

الموالدووسح!والمقارىءاي!نفوقىالديضيالضنان-8!شميدتوزارش!منالمق!مةالجم!وريةكليى"إئرهالمكمبرىالجائرةوىنت

ن!ناط-01!اد!ضهءاممامالجئا!!الخبرةا!ظاءمن-9تمسرلادبربتمصع))/لبنان!بةاليرةالافخم!سةوقدرها،الوطنيةالتوب!ة

...ا!وسطاالبحرتروفيالدولىاس!اطملنهءجمبمنالحافئةهذهوكانت"ال!وب!"باللغةالجيدا!؟ؤربالانتاج

"ؤوا!ولوالادبالفولماهيةالواجمماار!انر!رو!ه!قىا!عكلو!مارورالالمصخادالكبييالاديحط

ودراسىرز،الفكريةلخلفيتمهمراعاةمعالجيللمالالبالاعتبارووصع،والانباعألاركتمادورارةتقدكل!االنيالوطنيالتوجيهجافئةاما

الصديثه؟لانجا!أتودرال!كأ،العربياكرقفيوالمفكرالقاهـى!ظروف.نحجصو؟،ان!كل!المحتا!!جئةوأفققد،لبئانيةلووةالافطثلاثةوفيمننها

إمامالمبهمالىوفشح،(لعربيأا!نن!اريحوتضويء،وظف!تن!هاإلادبفيزثسأنوط-ببز"ا!خوجمموءم!ع!يمؤلفلافضلتمنحاقالمؤروضوكان

ومقارهـ4،خمهاء!مةالاصنظرهموحب!اتلتقديموالاساتذةالدارسبتالمح!سنموىفيتكنلأمالمقدمةالمظتبانوبدو.!كنرلماو.!91عام

غير،للتعاصرميزةهوماوكل،بالحجةالغرببةالنقديةالنظريات.المطلوب

واكأبصار،وللتنويع،للكشكوليةمتروكالامرانما،بالمرةموجودةت-رعلمبنانبةليرة(لفوؤيمتها،الادبببةالدر؟سةجائزةواما

التسليةو!سألة.خداقصىالىوالمسليةوالخفيفةالآسةالموضوعاتهاذين-الاسبينفم!تفقد،صيدحجورج؟لاستاذالنساعربها

ذا،الجنوبيالاقليمفيالفكريةالمجلةقاهـىعننتساكللانتستتبعخوريال!ردوالاستاد"الحه!أنيفرالسابو"لكتابهابوحاقهاحمد

،(لصياةالارضومطالبالريهمومتكفيهلذي1و،قطعاالفلاحليسانه."المهجرفي(لعربيةالكلمة"لكتابه

..القرونهذهطبلةيؤاولهاناضطرالذيالجهلويكفيه،المعقدةليهاتقدم!يرةالف،ق!بمتها،الاق!عهاديالبحثجالزةمنحتوقد

يعتبرهدااناد،اطلاقاالثانويةوالمداثسىالجامعةطالبليسوهو((وسوريالبنانفيالقطعنظمتطورات"لكتاب،عسافتوفيقالاستاد

الكتبءشراتهناكطالما،الحافظةلمعقليتهدماراالخارجبةالقراءة.الانكليزقيباللغة.موضوعوهو،سا؟الياسالاستاذبقلم

..ثابتهفئةهناك..اذن.قلبظهرعنيحفظهاانعليه،المقررةوقيمتهـا،شماسش!ريالاسنناذيقدمهاالتيالعلومجائزةاما

،3الطالبمشاغلعلىدرجياوتغلبت،الفلاججهلءلىنوعياتغلبتفئة.لهااحديتقدمم!لم،لبنانيةليرةالف

والمجلة،والمتوسطينالصغارالدولةموظفيفئةوهي،اجنأزتهااو"الؤيالجهدل!ذاالكتاباصدقاءجمعيةتحيي"الادابو"

ال!،صمةفيالموجودةالفئةهدهعلىقاصرتوزيعهاانتعرفالفكريةرئ!بمصجماعموانابصفتهتقديرمن!ستحقهماالكضابمنحاجلمنبذلوه

ولها،العاصمةخارج1ءالقرالافاعننبارهافيتضعلاوهي،بالذاتالحضعاري.التطورعناوينمن
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1!ضدالوطص!أالىال!اعلس3!.ا

والشارعالاسرةتقاليدتعنيوالخلفية،الذاتيالتفكيرعنومنعتهالاقليممنهايعانيوالتي،القرائيالجهلنسبةفمان،ذلكفيالحق

يشاركفيماوالمشاركة،والصدأقةالزمالةوتعني،بكاملهاوالمدنية(لجم!وربقيةوالىالفلاحينالىالفكرلتوصيلمحاولمة؟يةلدحركافيهـة

واشدهاالاسباباضخميكونانذلكولعل،الاخرونالشبابفيه..المثقفغير

...تأثيراكبار.والشبابالكبار:قسمينالىتنقسمالدولهموظفيفئة

مدرسية،لامورالاالعامةا!كتباتيعرفلاالقارىءالشبابساعةىخرالمصورةوالمجلة،اليوميةالجريدةسوىيقرأونلاالسن

حقيقةفيهيسفكرمالانالثقيلةالقراءةفييشتركانيطيقلاوهوالسنالىوصلوالانهم،المخيروصباحليوسف1وروزوالمصور

معالماضيفيمقدهبماوالتنكلث!،دخلهبمستوىالارتفاعكيفيةهوالثباتدلهـكفيهميؤكدعمايبحثونو!م،الاملفيهافقهواالتي

الارتباطالىيجوالمعيشةمستوىفيوالتفكير..الفقيرةاسرتهبداياتاخرىمرةيحيواانيطيقونولا،ووعيهملعواطفهمالقديم

،واذن.والالامالهمومذاتيحملونالذ.ينالعملزملاءمعواكثراكثر...)1(وتخلفهم،وعجزهملثقاف!تهموتحطيمها،الملفكرية؟لمجلة

ل/،ويدرسوهالامرليناقشوالا،المساءفيايضايلتقونفانهموضمان،وحدهالشبابمواجهةعبءعليهمأن(لحررونوجد

مننمطلتخريج(لحقيقيةالمدرس!ةهوفالمقهى،نسياناليقتلوهرغباتهواثركوامطالبهلاحظواانهملأل!وجة،الذكاءمنوكانوا،سوقه

الجماعةءلىتسيطرحيث،(الشلة)نطامفيهيتحكم،الشباب،وعسلهاشههـدصاعلىوألاقتصار،الحياةش!هيعنيفالشباب،3او

الحي!اةنشوةيقتلالمذيالميتالامانبهذاوتحس،بالظلمتحسالنىلا،الاقليبمشبابفيالمتعةطلبعلىبالانكف!اءالحارةالرغبةوهذه

القديمة،الفروسيةاخلاقالجماعةعلىتسيطر،وبساطتهاوتجدح!اهو؟لر؟هنالشبابسلوكانآي،وفقرهاالاسرةتعاسةسوىيفسره

تدخينوتحمل،الرديئةالخمرتح!ملعاىااق!رايهمفيفيتباهون،اسرتهوءلىعليهالقسوةشديداللماضسيوتعويض،الاضالردودمن

يجدونلاالمسماكينالفرسانهؤلاء.(لحشيشىمنهائلةكميات،للغايةطبيعيتحول،الس!هلةوالمتعة،؟لبساطةطلب(لىوالتحول

بها،يتباهون،حدأقصىالىووهميةشخصيةانتصاهـ(تسوى..السنصغرمنوالاستفادةالحهـاضرتامينأساسه

احسبنيبل.والاخلاقوالنضرةالرجولةداخلهمفيويسحقونيتجهواولم،الاتساعيةالثقافة؟لىاخزروناتجهفقدواذن

التياقاهيجميعفيواحدنسقعلىيتيرواحداسؤ*انأعلمهمعقليةجهـودامنالشبابيتطلبذلكلاق،واتعميقالتخعيصالى

وي!صرهيسأله،برمتهالاقليمفيلملش!بابالثانيةالحياةتشكلامهـانيةاو،الشبابفيالمفرض؟لوعيهذاوكان.عنهانحئىفي

؟..الممساءهذانفعلماذا:وساخطونومم!وشونحائرونشبابفسيد5سيالستهارسمت(ثقافية)جهاتمنبش!ظنقاوم،وعيه

فيناصعاجواباتعطبمانالمرجحمنكأنتوالتبم،ا!ن!لةالجرةهذهفيوتفر،(الهلالى)و(المختأر)أصدرت،النهضةعلىحريصة

بالانزواءعنيعةورغبة،الواقعمنرعبعنهناتن!،متفهـتحمجتمع:المنسطحتينالاميركيتينللمجلتينمترجمةغيرطبعةاصدار

!؟مسعاءل3فينفعلماذأبل؟المسداءهذانفعلماذا:منه.وتايملايف

،بحبالمباهاةمجنوناشباباتغويالتيالباهتهـةالانتصاراتانوالنظام،بى7وومنرررتيبالحكومي!ةالوظائففي؟لعمليوم

تحجز-قليلاالمنعلمالشبابعند-الشطرلجوفي،والنردالطاولةفيفيالموظفيعطلروتيئيذظام(لازليةالاديرةهدهفيالمستعمل(لقمديم

العالمشبابفي؟لموجودالثوريالحسىذلك،بعيهـدمدىالىمبنيةبالجمهورعلاقاتهوكلالاورايفكل،بالمسؤولببةومشعيدهعقله

غلىبل،تافو!ةلعبةفيزميلعلىلي!ى،انتصاوهناانه.ا!خرينحتى،بهاالتصرفوع!م،المركريةالجهاتالى(لاوراداحالةعلى

بالامكانياتغنيعالمعلىانتصار.واخلا!باتهقيمهبكلكاملعالممملانهارايقضيفالموظفذلكوعلى،مفروضهذلكامكانيةكالتلو

فيالمهزومانمن،ذلكنؤكدولعلنا،بمقدارالابالعطاءيسممحلافيهينطبقالذيالوقتحسابوحاس!با،انقضا?متعجلا،.للغاية

،بثأرهيئخذحهـتىالمليلينامانيستطيعلا،الالعابهذهمنلعبةوهي،وتف!مهذلكتعرفوالمجلة.ظهراالثانيةعلىالساعةعقربا

الطبيعةعلىفيحل،(خرىمرةالعظيمالسلامذلهـكيرتفعوعندئذ،العقلاوالفكراوالمسؤوليةكلمةايهتوجهانتحنرالسببلههدا

...والكائناتتسليهانذلكبدلتحاولوهي،فيهالعطلةاو(لميتةالاثواتهذه

فمنسذ،الماضيشباكمنتقليديةشبكةايضاهو؟!هىان،والروتينيةالجمود،هناكسهجديدانقيضاتمنحهبان،وتهدهدء

طيلةميكانيكياواحداعملايؤثيالمصريالشعبكان،الفراعنة0.0والجديد،والجنسي،والملونالحيويوهنا

(لنظام)بالبقيالالهيقومانينتظرثم،منهويحضهي،اليومالعلمية،المجلةاي،موجودةغير*ختصاصمجلاتكانتولما

.(؟لح!ديثالمركزيظن،آخرهالىالادبيةوالمجلة،السيالسيةوالمجلة،القانوثيةوادبلة

لم(نهافي،تماماحصيفيةيةالفكرالمحلاتكانتفقد،واذنمادةالقراءةيتخذالذيكالقارىء،ايضايقعبالاثبالمفنمالقالركلا

جرائهمنويوجهون،الشبابيخشاهالئيالرفضجسىعنتعلنتننمتعال!سهلةوالمادة،والتسههـيلالتبس!بطشر؟لثفي،للتسلية

عنيعلنواوان،التعاصريرفضوااناختاروا.لقد:المقاهبمالىتضمالتيالكوكتيليةالمجلةمستوىاناذ،جمةنفسيةبمنافع

..التقاليدمستوىعنابدايرتفعلا،ولألنكاتو(لسياسةوالجنس*جتماع

،(المصريالكاتب)هيهامةفكريةمجلةالحديثت!ريخاوفياللغةهعرفةفر!هو،واحهـدظبوصةبمقدارالاالعاثيالقارىء

القديمالحسىهذاالاليسالحقيقيالقاللانالواعيةبغريزتههأدركتالاوروبيةالمإتمنيختارفالمحرر،والقارىالمحرربينالاوروبية

منهاجباتباعذلكتقوضانوحلالت،اثنمابشبانجافياقفشييستطيعلاوالشاب.الجامعةميجلتهاغناءفييفيدءما،المتخصصة

التهاية.فيءدها!ضى.عنهاوللدفاعبللقبولهاتؤهلهخلفيتهلاقالبساطةيقاومان

كانتولما،العربيالى،التعاصرتعرفان(الهـاتب)اختارت،رأسمهفياحاديميةالمعلوماتحشرتالتيالمدرسةتعنبموالخلفية

الذيالمتهـخلفبالمستوىوعيهاالىبالاضافة،ذلكفيشديدةرغبتهاالهـحسىهذاتهـدمرانلهاامكنقليلةمجهـلاتسوىتهـظهرلم!1)

ثلدةتقديمالى،التعاصرتعريفم!جردمنتحولتفقد،المربيعلمهكا.نت؟المجلاتهذهراسوعلى،الث!ببلدىالمبكرقبالشيضوخة

..الجديدالقارو*وبينبينهاالصلةبذلكوفقدت،التعامربهاتامتلتي1النفسيةالهتربيةكانتوقد،(المصريالكالب)

وطهالمازنيمستوىهوالشبل!بينالمقروءمستوىكانفقد..الثا/بللجيلبالنسبةتقدرانمنداكبر(ع!/لاالمجلةهذه
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صم!صصكا-.-ب9-الؤء!-فىالمخما-فىا!تتهماعل!

الديموقراطيةمستقبلهومؤكدغيرهوماولكن،مقكدأمرالجزائركانلوطيوالمنةالرافعيتأثيرانبل،تيمورومحمودوالحكيمحسين

تختفي،السياس!بةوالح!ياة،زرريجياتخنقالحرياتان.فرنساكيالكاتب)وتقدمت،العشرينالقسرنشبابعلىهائلايزالوما

المدزيين،ضدالمستمرةالشرطةرجالومهاجمة،التعذيبوت!ميمدراسات،البسيطالقرائيالمحصولذيالنت!بابعلىلتفرض(المصري

"..بالفاشسننيةمبالغةدونوصفهيمكنتطورأيسجلهذاكلتحتاجالمفرنسيالمفكرعنهامةومقالات،وال!مقالفطنةمنغايةعلى

بنفسهاقا.لت،للغايةبسيطةفهـتاةوهي(بيئارفرانس)انبلمتخصصينوأساتذةدارسينلناوق!مت،والئصوص،المراجععشرات

له،وءمماعدتيالهـجزائريالشعبمعبتعاونيانني.."االحكمةامامخلفببةيملكوالذي،المهـتأدبالذكيالفرنسيللذهنالتدريسفي

مقاعدعلىمالقنتالتيالحريةمبادىءطبقتاننيسوىشيئااعمللمذوقبينالشديدةالخلفمسافةظهرتفقدواذن،هائلةثقافية

أتحملو،فعاتمابكلالمحكمةحرمفيهنالاعترفانني،الدراسةواستمرت.الطويلالنت!اريخذيالاوروبيالفروبين،المصريالشباب

.."الكفاحهذامنجزءهناوجوديانبل،كاملةمسؤوليتهواتنهت،العاديالشمهـب!مستوىعن؟خربعدشهراتبعر(الكاتب)

الىالتحولمنالغربيةالاخلاقيحمي،وبهيجوحشيلشرفانهابوابها.الدارواغلقت2،بينالكاتبوالقارىتجمعالتيالرابطةمسؤولية

!ثرفولعله-بالماضيالمؤممنةاجمتمعاتقيم-الصمتوالىالخيانةف!قد،جديدلتوكي!دالرأيهذاتعرض،طويلةسنواتعشروبعد

طغحانايقاومونكانوااولئكلان،القديمةالاغريقي!ةالبطولاتمن"بلغالازببةسورفوق(المصريالكاتب)مجلةمنتفضلماعدادظهرت

الهـحديثة،(لبطولةأما،تجريديطغيانهواو،النفوسفيمنتاصلغيرشهربعدجميعاالئسخونفث!،(العاديللقارىءالشعبيةالمكهـتبة)

؟،لنبلسحقام!كانهافي،البطشىشديدهلآلية،"فردية"مقاومةفهيالنصنعنفعلاكلتخلفالشبابذهنأنيعئنذلكوكان،اكثراو

.ءالحريةالىالعظيموالتوق،والشرف،القيموتحطييمبكثيرسابقةكانتالمجلةوان،أعوامعشرةمنأطولمسافةيلاوروبي.

كامنا،صندناوالصمتلشرف1بينالفاصلكانذلكاجلومنالشبابمنجيلبنشوءقليلاالمدةقصرتأنوما،العربيالذصعلى

هذا،ج!ي!دنوعمنصمتولعله،التقاليدوعبادة،(لماضيحسفيلبنسانمنالصالرةالاخرىوالعربيةالاودوبيةالادبيةالمجلاتيقرأ

..بهويكبلناالقديمالىيشدناالذينس!خ!اوجمعت(المصريالكاتب)الىالنظرةتغيرتحتى،وغيرها

فيا؟نمطريةالمجلاتموت:ندمثوهاالتيالبسيطةالظاهرةانالذيالفرنسيالث!نان،آلبالعنيغربانيجبولا،السوقمن

تربطالتيالمتشابكةالعلاقاتأطنانالىمرتبطة،الجنوبيالاقليمبل،الاعوامالعشرةهذهخلاليجمد.لم(الكاتب)لهتترجمكا.لت

وبالتليم،بالسلطانالشبابعلاقةوتربط،لهبالسابقالجيلهذا..جداوكيراكثيراتقدم

ذلككلوتلم،وبالديموقراطيةوبالتأهيلالنفسيوبالجو،وبالبيئةهسي،مصاحبةاخرىرهبة،الم،ضيمنالرفبةعليناجرتلقد

انمنهوالفرارالاربيبالوسطالكفرظاهرةولعل،و؟حدةحقيبةفينخشىكنا:بالملكاذهاننافييرف،*والتي،السلطانمنالخوف

برجملنا..التيبعهشهاالفكريةالفوضىهذهبازاءالافعالردودمنكون،وكأنوا،الارضفييفسدونكانواانهممنبالرفم،والوذراءالملك

الاسبابتلككلبقهرالدولةنطالبانومستحيلمتعبوشيء،والمماراتالافدنةآلاف،وبصركبصريتحتتبتاعبطانتهموكانت

وتأمين،البلأدتصنيعمنبفراغهامرهونفذلهـك،الشبابتعطلالتي،نسمعوكنا،الجنيهاتمنالالوفعشراتترتكعدخول!وكانت

با!لالالاستعماريةالبلادهؤامر؟تعلىوالقضاء،(لخارجيةسلامتهاجباقة،أكنوبهانفسشابينوفلفق،بيننانزوروكنا،تكلمولا،ونرى

..وصناعتناتجارتن!االىالوصولعنصوتنايمنعسولىالفرحريةانعدامانهى

المجلةانقولنايستتمع،عصريلأفيبةمجلةباصدارأملناولكنذلكوكان،نسيءكلوتمملك،الجرائدتملكالحكومةلان،الشعب

خمسلأتربيةمنقطعاوستتمكن،شيءلامنخيربالتعاصرتؤمن(.لتيالصفوفنتقدمانحدة1ومرةنحاوللماذ،ا،لحقيقيجرمناهو

المشرفينان..قطعاالعبثمناعظيموهو،عشريناوافراداندربس"الىوعينافيشكلية؟لقصيكاكت؟و،قضيتناعنونعلن

بيننا،زالواما(المصريالكلالب)أصدرواالذيئوالكعابوالمترجمين..بهاينفعللمسلوكنا

وهو،ايضابيئئااالكبيرةالفكريةالحركةلهذهالاولالرائدزال!وما،بالديموقراطيةالمطالبةرفضالىتجرنا(يضاالتقاليدكانتلقد

مثقفةكمجموعة،خبرتهممننفيدلافلماذا،حسينطهالدحيور..السلطةاوففثى،الحياةونخشى،الثورةنخشىكنامالشدة

،اخرىمرة(المصريالهـالب)باصدارنهـلفهملاولمداذا،وواعية،الايمانهذاكلوبالسلطانبالماضييؤمهـنونسهناالندرولان

غيسرالمنوانبأننحتحلاولعلنا؟المرةه!ذهالثقافةوزآدةباموالالشريفموقفهمازاء،فرنساكتاببعضمصيرعلىيجزعونتجدمم

تفيدوسو!..(العربيال!انب)الىاللافتةنغيرن1يمكناذ،!لق..الجزائرتجاهالباطشةحكومهـتهملسياسةومعارضتهم

ناتحساولمابقرر،المعاصرةفتعطينا،السابقالدرسرمنالمصة!ءبنشرالسلطةلناتسمحهل:يتساءلونلافرنساكتثابولعل

..عثراتهوتقيلهبشبابناتنهضوان،(لخاصفكرناتركربل،يتساءلونلاانمص؟لا3فكرحريةفرنسافيهلأو؟لا؟مذلك

وض!لا،ا!اهيضدقويبعملالوزارةتقومان،ذلكينفيولأبعدلظتثم،الرجولةومنتهى،الشرفبمنتهىالقضيةيكمبون

ا!صرةهذ،وحق،وطنهوحقحقهفي،التافها.لشبابتهـجريمكلقبلوالحريةفالألشرف،وتشرييدونفيسبن.منالتنائحذلك

..وبصرءبسمعهالعربيجيلنايحياهاا/لتيالعظيمهالابطالوبقية،مونتانايفالمغني.ج!اكسون.سارتر.مورياك

القاتب)اصررتالتيالطاقاتهذهالثقافةوزارةتجربلالماذايبيضون،فرنسافيوالدكتاتوريةالبطشضديقفونوالذين،االئتين

؟الاخرىالحيا-ليةوالهموموالدواينالمكاتباحت!جزتهاوالتي(الممريالعالمادباءتجتاحأنوالمفروض،مكانكلفيوالثقافةالفكروجه

.بهمه،رجلابالوزارةانعلمي،مستحيلةغيرآنهاأعلمثثوةانهاوطعامضابابدانناالنسوي*هتمامهذايقلوان،المشاركةحمى

.)1(الجنوبيفياقليمناوالف!الادبمستوىيرتكعأن،يه!مناماقددنحميواناللالثرلىنناضلانالحقيقةفياخترناكنا؟ذا..وكسوتنا

محيمدكدينم!بيالقاهرة..الضةوالعدالة؟/لحرية

جري!دةيرمصبراشعادبيةجرأندسبعأباريسى)فيئتصمو(1)محكمةالىسارتربهابعثالتيالكاطتمنوأعظمأبلغشر!أي

والغصليةاالثسهـريةإلادبيةالمجلاتعدا،فقطللفنونمخصصةومنعالجزا!رتحريرالىفيهايدمموأور(قعلىوقعلأثهتديئه

؟اواحدةادبيةمجلةج1نصنخرنستمطيعالا...لهاحمرلاالتىاستقلالبانالفولحمررانني":الحربمنالفرنسيينالمجندين
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-يا!سرر!البىطررصفى-"!ط!ي-!!-ص5دا

+لخفءآايرثرص!ص*مرصبمة--+2.بخة-3ت

بيالصنوقليمالا

أدبر!يةمجلةع!نبحنا

محمدالدينم!ييالادابلمراسلا!كننابئال!بوع

*

الاقليمفيكبيرةقكريةمجلةلوجودالمعوقةالاسباباهممنواحد

..0المافيعبادةاو،اللات!اصراسمهوقد-!عضالدإء!و،الجنوبي

الف!لبوإ؟وت،"الثقاقبئ"والرسالة))لاحتر(بالاساسيفالسبب،الجاريالثانيدشرين26و21بين،الشهرهذالبنانأحيا

التيالىمتفلراتوبقهكأ،"والمجلة""والشمهر""الادب"لمجلاتكانوالمطاهرألاحتفالاتمنسلسلةفيالعربيالكتاب(سبوع

ر،طسراحالمرضيالعقيمالحسهداهو،عدديناصداربعدتعطل.والتكريموالصنايةالاهتمامموضوعفيها"الكناب"

يعنيلا؟لقدبرمواختب،ر.ءليه،الالمحاحالقديمواختيار،المعهـاصرةلي،قاهـقيالوطن!بةا!تبدارالاسبوعهذااح!باءفيتنمماركتوقد

يعنيمابقدر،والاندلممجبئالعباسيينوتراثالجاهليالادبنتذويومبةءوالبرامجالالبنازبهبةالاذاعةدار،وقدمتالمقلإبمةعرضلالمخطوطات

بهالمسموحبالشكلىالقضاياوطرح،التقلميديالنمطعلىالتفكيرونتساهدواالن،سواس!تمع،وندو؟تاحاديثازتظمتألاسبوع

في،ضعالمحررولعل.السالطةومنالناسجهلةومنالتقاليدمنالناديواقام.الكتابحولاخرىندوأتال!تلفزيونشاشةعلى

قجلاريفكر،؟لاخربرخفيالماطفيالحسىيرصياىكيفية،اولااتحباره،الاسبوعه!ابماسهـبةالساسىالسنويمعرصهالعربيالثقافي

تربيةفينقصايكونانذلكولعل..وتوعيتهمتطويرهمكيفيةفياتحادواقام،فيهكنتبهاب!عرضلكنباتوأالئشردوومعظحفاشتركت

هيانما،واعيةأليست،بهايقومالمتيالعمليةاناي،ذاتهالمحرر.المناسبةبهذهتينكيمحفلينالمطابعواتحادالناشرين

اذاهذا،مله3بأجيلهوتخلف،والحهـضاريالفكريتخلفهبتاثير

..؟لماديالكسبفضيةأبع!ثاالالوانهذهلجمعالاولالمحرك"الكابامدقاءجمعية"وكانت

الفكويةللمجالةمخ!فةاعدادغسةمن!قالاتعشراخرنااذاعلىيدلىسنو/!ووليدابالكتابالاهنمامهذاي!صبحوسوفالنشاطمن

هـفاهوماندركانلناأمكن،(الحلة)وهي،الا!يىمفيالاولىم!سدر!والذيالك!ابعلىقهمةمنالبلدهذايعلمقهمامدى

ناوالمفروض،والقراءالكتابمقدراتفىيتحكمالذيايلانعاصر.الاولانت!عاعه

فضسل-1الشعاريعلنكما((الرفي!لالثقافةسجل)ء(المجلة)اصدؤ،ءجمعيةاعلنتهـ،التيالجو(ئزتلكالكتماببهكرمماخيرولعل

ا&للأقاتدراسةنحو-2-اسبافي!فيلسجاد1صناع!ةءلىمصرقسطنطينالىركنوررئيسهاداع1فقد،المعرضمنالاولاليومؤيالكتاب

تاهبنيالجدإدةالمىسدباد-،!الفلين-3!السصويسريةالمصريةتقدبرواعا!*فيجوائرخى!لمئ!المث!كلةاللجاننقا!يرنض!بر*رريق

الفنبةالئاصجمةمنبهامتصلةواخرىقاهريةس!جاجيد!5-.لبئانفياؤ!بئامن!!رد

لا.كتووالائريةيةالحريرالمضسوجات-7-قاتلمط!ودة-6!

الموالدووسح!والمقارىءاي!نفوقىالديضيالضنان-8!شميدتوزارش!منالمق!مةالجم!وريةكليى"إئرهالمكمبرىالجائرةوىنت

ن!ناط-01!اد!ضهءاممامالجئا!!الخبرةا!ظاءمن-9تمسرلادبربتمصع))/لبنان!بةاليرةالافخم!سةوقدرها،الوطنيةالتوب!ة

...ا!وسطاالبحرتروفيالدولىاس!اطملنهءجمبمنالحافئةهذهوكانت"ال!وب!"باللغةالجيدا!؟ؤربالانتاج

"ؤوا!ولوالادبالفولماهيةالواجمماار!انر!رو!ه!قىا!عكلو!مارورالالمصخادالكبييالاديحط

ودراسىرز،الفكريةلخلفيتمهمراعاةمعالجيللمالالبالاعتبارووصع،والانباعألاركتمادورارةتقدكل!االنيالوطنيالتوجيهجافئةاما

الصديثه؟لانجا!أتودرال!كأ،العربياكرقفيوالمفكرالقاهـى!ظروف.نحجصو؟،ان!كل!المحتا!!جئةوأفققد،لبئانيةلووةالافطثلاثةوفيمننها

إمامالمبهمالىوفشح،(لعربيأا!نن!اريحوتضويء،وظف!تن!هاإلادبفيزثسأنوط-ببز"ا!خوجمموءم!ع!يمؤلفلافضلتمنحاقالمؤروضوكان

ومقارهـ4،خمهاء!مةالاصنظرهموحب!اتلتقديموالاساتذةالدارسبتالمح!سنموىفيتكنلأمالمقدمةالمظتبانوبدو.!كنرلماو.!91عام

غير،للتعاصرميزةهوماوكل،بالحجةالغرببةالنقديةالنظريات.المطلوب

واكأبصار،وللتنويع،للكشكوليةمتروكالامرانما،بالمرةموجودةت-رعلمبنانبةليرة(لفوؤيمتها،الادبببةالدر؟سةجائزةواما

التسليةو!سألة.خداقصىالىوالمسليةوالخفيفةالآسةالموضوعاتهاذين-الاسبينفم!تفقد،صيدحجورج؟لاستاذالنساعربها

ذا،الجنوبيالاقليمفيالفكريةالمجلةقاهـىعننتساكللانتستتبعخوريال!ردوالاستاد"الحه!أنيفرالسابو"لكتابهابوحاقهاحمد

،(لصياةالارضومطالبالريهمومتكفيهلذي1و،قطعاالفلاحليسانه."المهجرفي(لعربيةالكلمة"لكتابه

..القرونهذهطبلةيؤاولهاناضطرالذيالجهلويكفيه،المعقدةليهاتقدم!يرةالف،ق!بمتها،الاق!عهاديالبحثجالزةمنحتوقد

يعتبرهدااناد،اطلاقاالثانويةوالمداثسىالجامعةطالبليسوهو((وسوريالبنانفيالقطعنظمتطورات"لكتاب،عسافتوفيقالاستاد

الكتبءشراتهناكطالما،الحافظةلمعقليتهدماراالخارجبةالقراءة.الانكليزقيباللغة.موضوعوهو،سا؟الياسالاستاذبقلم

..ثابتهفئةهناك..اذن.قلبظهرعنيحفظهاانعليه،المقررةوقيمتهـا،شماسش!ريالاسنناذيقدمهاالتيالعلومجائزةاما

،3الطالبمشاغلعلىدرجياوتغلبت،الفلاججهلءلىنوعياتغلبتفئة.لهااحديتقدمم!لم،لبنانيةليرةالف

والمجلة،والمتوسطينالصغارالدولةموظفيفئةوهي،اجنأزتهااو"الؤيالجهدل!ذاالكتاباصدقاءجمعيةتحيي"الادابو"

ال!،صمةفيالموجودةالفئةهدهعلىقاصرتوزيعهاانتعرفالفكريةرئ!بمصجماعموانابصفتهتقديرمن!ستحقهماالكضابمنحاجلمنبذلوه

ولها،العاصمةخارج1ءالقرالافاعننبارهافيتضعلاوهي،بالذاتالحضعاري.التطورعناوينمن
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1!ضدالوطص!أالىال!اعلس3!.ا

والشارعالاسرةتقاليدتعنيوالخلفية،الذاتيالتفكيرعنومنعتهالاقليممنهايعانيوالتي،القرائيالجهلنسبةفمان،ذلكفيالحق

يشاركفيماوالمشاركة،والصدأقةالزمالةوتعني،بكاملهاوالمدنية(لجم!وربقيةوالىالفلاحينالىالفكرلتوصيلمحاولمة؟يةلدحركافيهـة

واشدهاالاسباباضخميكونانذلكولعل،الاخرونالشبابفيه..المثقفغير

...تأثيراكبار.والشبابالكبار:قسمينالىتنقسمالدولهموظفيفئة

مدرسية،لامورالاالعامةا!كتباتيعرفلاالقارىءالشبابساعةىخرالمصورةوالمجلة،اليوميةالجريدةسوىيقرأونلاالسن

حقيقةفيهيسفكرمالانالثقيلةالقراءةفييشتركانيطيقلاوهوالسنالىوصلوالانهم،المخيروصباحليوسف1وروزوالمصور

معالماضيفيمقدهبماوالتنكلث!،دخلهبمستوىالارتفاعكيفيةهوالثباتدلهـكفيهميؤكدعمايبحثونو!م،الاملفيهافقهواالتي

الارتباطالىيجوالمعيشةمستوىفيوالتفكير..الفقيرةاسرتهبداياتاخرىمرةيحيواانيطيقونولا،ووعيهملعواطفهمالقديم

،واذن.والالامالهمومذاتيحملونالذ.ينالعملزملاءمعواكثراكثر...)1(وتخلفهم،وعجزهملثقاف!تهموتحطيمها،الملفكرية؟لمجلة

ل/،ويدرسوهالامرليناقشوالا،المساءفيايضايلتقونفانهموضمان،وحدهالشبابمواجهةعبءعليهمأن(لحررونوجد

مننمطلتخريج(لحقيقيةالمدرس!ةهوفالمقهى،نسياناليقتلوهرغباتهواثركوامطالبهلاحظواانهملأل!وجة،الذكاءمنوكانوا،سوقه

الجماعةءلىتسيطرحيث،(الشلة)نطامفيهيتحكم،الشباب،وعسلهاشههـدصاعلىوألاقتصار،الحياةش!هيعنيفالشباب،3او

الحي!اةنشوةيقتلالمذيالميتالامانبهذاوتحس،بالظلمتحسالنىلا،الاقليبمشبابفيالمتعةطلبعلىبالانكف!اءالحارةالرغبةوهذه

القديمة،الفروسيةاخلاقالجماعةعلىتسيطر،وبساطتهاوتجدح!اهو؟لر؟هنالشبابسلوكانآي،وفقرهاالاسرةتعاسةسوىيفسره

تدخينوتحمل،الرديئةالخمرتح!ملعاىااق!رايهمفيفيتباهون،اسرتهوءلىعليهالقسوةشديداللماضسيوتعويض،الاضالردودمن

يجدونلاالمسماكينالفرسانهؤلاء.(لحشيشىمنهائلةكميات،للغايةطبيعيتحول،الس!هلةوالمتعة،؟لبساطةطلب(لىوالتحول

بها،يتباهون،حدأقصىالىووهميةشخصيةانتصاهـ(تسوى..السنصغرمنوالاستفادةالحهـاضرتامينأساسه

احسبنيبل.والاخلاقوالنضرةالرجولةداخلهمفيويسحقونيتجهواولم،الاتساعيةالثقافة؟لىاخزروناتجهفقدواذن

التياقاهيجميعفيواحدنسقعلىيتيرواحداسؤ*انأعلمهمعقليةجهـودامنالشبابيتطلبذلكلاق،واتعميقالتخعيصالى

وي!صرهيسأله،برمتهالاقليمفيلملش!بابالثانيةالحياةتشكلامهـانيةاو،الشبابفيالمفرض؟لوعيهذاوكان.عنهانحئىفي

؟..الممساءهذانفعلماذا:وساخطونومم!وشونحائرونشبابفسيد5سيالستهارسمت(ثقافية)جهاتمنبش!ظنقاوم،وعيه

فيناصعاجواباتعطبمانالمرجحمنكأنتوالتبم،ا!ن!لةالجرةهذهفيوتفر،(الهلالى)و(المختأر)أصدرت،النهضةعلىحريصة

بالانزواءعنيعةورغبة،الواقعمنرعبعنهناتن!،متفهـتحمجتمع:المنسطحتينالاميركيتينللمجلتينمترجمةغيرطبعةاصدار

!؟مسعاءل3فينفعلماذأبل؟المسداءهذانفعلماذا:منه.وتايملايف

،بحبالمباهاةمجنوناشباباتغويالتيالباهتهـةالانتصاراتانوالنظام،بى7وومنرررتيبالحكومي!ةالوظائففي؟لعمليوم

تحجز-قليلاالمنعلمالشبابعند-الشطرلجوفي،والنردالطاولةفيفيالموظفيعطلروتيئيذظام(لازليةالاديرةهدهفيالمستعمل(لقمديم

العالمشبابفي؟لموجودالثوريالحسىذلك،بعيهـدمدىالىمبنيةبالجمهورعلاقاتهوكلالاورايفكل،بالمسؤولببةومشعيدهعقله

غلىبل،تافو!ةلعبةفيزميلعلىلي!ى،انتصاوهناانه.ا!خرينحتى،بهاالتصرفوع!م،المركريةالجهاتالى(لاوراداحالةعلى

بالامكانياتغنيعالمعلىانتصار.واخلا!باتهقيمهبكلكاملعالممملانهارايقضيفالموظفذلكوعلى،مفروضهذلكامكانيةكالتلو

فيالمهزومانمن،ذلكنؤكدولعلنا،بمقدارالابالعطاءيسممحلافيهينطبقالذيالوقتحسابوحاس!با،انقضا?متعجلا،.للغاية

،بثأرهيئخذحهـتىالمليلينامانيستطيعلا،الالعابهذهمنلعبةوهي،وتف!مهذلكتعرفوالمجلة.ظهراالثانيةعلىالساعةعقربا

الطبيعةعلىفيحل،(خرىمرةالعظيمالسلامذلهـكيرتفعوعندئذ،العقلاوالفكراوالمسؤوليةكلمةايهتوجهانتحنرالسببلههدا

...والكائناتتسليهانذلكبدلتحاولوهي،فيهالعطلةاو(لميتةالاثواتهذه

فمنسذ،الماضيشباكمنتقليديةشبكةايضاهو؟!هىان،والروتينيةالجمود،هناكسهجديدانقيضاتمنحهبان،وتهدهدء

طيلةميكانيكياواحداعملايؤثيالمصريالشعبكان،الفراعنة0.0والجديد،والجنسي،والملونالحيويوهنا

(لنظام)بالبقيالالهيقومانينتظرثم،منهويحضهي،اليومالعلمية،المجلةاي،موجودةغير*ختصاصمجلاتكانتولما

.(؟لح!ديثالمركزيظن،آخرهالىالادبيةوالمجلة،السيالسيةوالمجلة،القانوثيةوادبلة

لم(نهافي،تماماحصيفيةيةالفكرالمحلاتكانتفقد،واذنمادةالقراءةيتخذالذيكالقارىء،ايضايقعبالاثبالمفنمالقالركلا

جرائهمنويوجهون،الشبابيخشاهالئيالرفضجسىعنتعلنتننمتعال!سهلةوالمادة،والتسههـيلالتبس!بطشر؟لثفي،للتسلية

عنيعلنواوان،التعاصريرفضوااناختاروا.لقد:المقاهبمالىتضمالتيالكوكتيليةالمجلةمستوىاناذ،جمةنفسيةبمنافع

..التقاليدمستوىعنابدايرتفعلا،ولألنكاتو(لسياسةوالجنس*جتماع

،(المصريالكاتب)هيهامةفكريةمجلةالحديثت!ريخاوفياللغةهعرفةفر!هو،واحهـدظبوصةبمقدارالاالعاثيالقارىء

القديمالحسىهذاالاليسالحقيقيالقاللانالواعيةبغريزتههأدركتالاوروبيةالمإتمنيختارفالمحرر،والقارىالمحرربينالاوروبية

منهاجباتباعذلكتقوضانوحلالت،اثنمابشبانجافياقفشييستطيعلاوالشاب.الجامعةميجلتهاغناءفييفيدءما،المتخصصة

التهاية.فيءدها!ضى.عنهاوللدفاعبللقبولهاتؤهلهخلفيتهلاقالبساطةيقاومان

كانتولما،العربيالى،التعاصرتعرفان(الهـاتب)اختارت،رأسمهفياحاديميةالمعلوماتحشرتالتيالمدرسةتعنبموالخلفية

الذيالمتهـخلفبالمستوىوعيهاالىبالاضافة،ذلكفيشديدةرغبتهاالهـحسىهذاتهـدمرانلهاامكنقليلةمجهـلاتسوىتهـظهرلم!1)

ثلدةتقديمالى،التعاصرتعريفم!جردمنتحولتفقد،المربيعلمهكا.نت؟المجلاتهذهراسوعلى،الث!ببلدىالمبكرقبالشيضوخة

..الجديدالقارو*وبينبينهاالصلةبذلكوفقدت،التعامربهاتامتلتي1النفسيةالهتربيةكانتوقد،(المصريالكالب)

وطهالمازنيمستوىهوالشبل!بينالمقروءمستوىكانفقد..الثا/بللجيلبالنسبةتقدرانمنداكبر(ع!/لاالمجلةهذه
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صم!صصكا-.-ب9-الؤء!-فىالمخما-فىا!تتهماعل!

الديموقراطيةمستقبلهومؤكدغيرهوماولكن،مقكدأمرالجزائركانلوطيوالمنةالرافعيتأثيرانبل،تيمورومحمودوالحكيمحسين

تختفي،السياس!بةوالح!ياة،زرريجياتخنقالحرياتان.فرنساكيالكاتب)وتقدمت،العشرينالقسرنشبابعلىهائلايزالوما

المدزيين،ضدالمستمرةالشرطةرجالومهاجمة،التعذيبوت!ميمدراسات،البسيطالقرائيالمحصولذيالنت!بابعلىلتفرض(المصري

"..بالفاشسننيةمبالغةدونوصفهيمكنتطورأيسجلهذاكلتحتاجالمفرنسيالمفكرعنهامةومقالات،وال!مقالفطنةمنغايةعلى

بنفسهاقا.لت،للغايةبسيطةفهـتاةوهي(بيئارفرانس)انبلمتخصصينوأساتذةدارسينلناوق!مت،والئصوص،المراجععشرات

له،وءمماعدتيالهـجزائريالشعبمعبتعاونيانني.."االحكمةامامخلفببةيملكوالذي،المهـتأدبالذكيالفرنسيللذهنالتدريسفي

مقاعدعلىمالقنتالتيالحريةمبادىءطبقتاننيسوىشيئااعمللمذوقبينالشديدةالخلفمسافةظهرتفقدواذن،هائلةثقافية

أتحملو،فعاتمابكلالمحكمةحرمفيهنالاعترفانني،الدراسةواستمرت.الطويلالنت!اريخذيالاوروبيالفروبين،المصريالشباب

.."الكفاحهذامنجزءهناوجوديانبل،كاملةمسؤوليتهواتنهت،العاديالشمهـب!مستوىعن؟خربعدشهراتبعر(الكاتب)

الىالتحولمنالغربيةالاخلاقيحمي،وبهيجوحشيلشرفانهابوابها.الدارواغلقت2،بينالكاتبوالقارىتجمعالتيالرابطةمسؤولية

!ثرفولعله-بالماضيالمؤممنةاجمتمعاتقيم-الصمتوالىالخيانةف!قد،جديدلتوكي!دالرأيهذاتعرض،طويلةسنواتعشروبعد

طغحانايقاومونكانوااولئكلان،القديمةالاغريقي!ةالبطولاتمن"بلغالازببةسورفوق(المصريالكاتب)مجلةمنتفضلماعدادظهرت

الهـحديثة،(لبطولةأما،تجريديطغيانهواو،النفوسفيمنتاصلغيرشهربعدجميعاالئسخونفث!،(العاديللقارىءالشعبيةالمكهـتبة)

؟،لنبلسحقام!كانهافي،البطشىشديدهلآلية،"فردية"مقاومةفهيالنصنعنفعلاكلتخلفالشبابذهنأنيعئنذلكوكان،اكثراو

.ءالحريةالىالعظيموالتوق،والشرف،القيموتحطييمبكثيرسابقةكانتالمجلةوان،أعوامعشرةمنأطولمسافةيلاوروبي.

كامنا،صندناوالصمتلشرف1بينالفاصلكانذلكاجلومنالشبابمنجيلبنشوءقليلاالمدةقصرتأنوما،العربيالذصعلى

هذا،ج!ي!دنوعمنصمتولعله،التقاليدوعبادة،(لماضيحسفيلبنسانمنالصالرةالاخرىوالعربيةالاودوبيةالادبيةالمجلاتيقرأ

..بهويكبلناالقديمالىيشدناالذينس!خ!اوجمعت(المصريالكاتب)الىالنظرةتغيرتحتى،وغيرها

فيا؟نمطريةالمجلاتموت:ندمثوهاالتيالبسيطةالظاهرةانالذيالفرنسيالث!نان،آلبالعنيغربانيجبولا،السوقمن

تربطالتيالمتشابكةالعلاقاتأطنانالىمرتبطة،الجنوبيالاقليمبل،الاعوامالعشرةهذهخلاليجمد.لم(الكاتب)لهتترجمكا.لت

وبالتليم،بالسلطانالشبابعلاقةوتربط،لهبالسابقالجيلهذا..جداوكيراكثيراتقدم

ذلككلوتلم،وبالديموقراطيةوبالتأهيلالنفسيوبالجو،وبالبيئةهسي،مصاحبةاخرىرهبة،الم،ضيمنالرفبةعليناجرتلقد

انمنهوالفرارالاربيبالوسطالكفرظاهرةولعل،و؟حدةحقيبةفينخشىكنا:بالملكاذهاننافييرف،*والتي،السلطانمنالخوف

برجملنا..التيبعهشهاالفكريةالفوضىهذهبازاءالافعالردودمنكون،وكأنوا،الارضفييفسدونكانواانهممنبالرفم،والوذراءالملك

الاسبابتلككلبقهرالدولةنطالبانومستحيلمتعبوشيء،والمماراتالافدنةآلاف،وبصركبصريتحتتبتاعبطانتهموكانت

وتأمين،البلأدتصنيعمنبفراغهامرهونفذلهـك،الشبابتعطلالتي،نسمعوكنا،الجنيهاتمنالالوفعشراتترتكعدخول!وكانت

با!لالالاستعماريةالبلادهؤامر؟تعلىوالقضاء،(لخارجيةسلامتهاجباقة،أكنوبهانفسشابينوفلفق،بيننانزوروكنا،تكلمولا،ونرى

..وصناعتناتجارتن!االىالوصولعنصوتنايمنعسولىالفرحريةانعدامانهى

المجلةانقولنايستتمع،عصريلأفيبةمجلةباصدارأملناولكنذلكوكان،نسيءكلوتمملك،الجرائدتملكالحكومةلان،الشعب

خمسلأتربيةمنقطعاوستتمكن،شيءلامنخيربالتعاصرتؤمن(.لتيالصفوفنتقدمانحدة1ومرةنحاوللماذ،ا،لحقيقيجرمناهو

المشرفينان..قطعاالعبثمناعظيموهو،عشريناوافراداندربس"الىوعينافيشكلية؟لقصيكاكت؟و،قضيتناعنونعلن

بيننا،زالواما(المصريالكلالب)أصدرواالذيئوالكعابوالمترجمين..بهاينفعللمسلوكنا

وهو،ايضابيئئااالكبيرةالفكريةالحركةلهذهالاولالرائدزال!وما،بالديموقراطيةالمطالبةرفضالىتجرنا(يضاالتقاليدكانتلقد

مثقفةكمجموعة،خبرتهممننفيدلافلماذا،حسينطهالدحيور..السلطةاوففثى،الحياةونخشى،الثورةنخشىكنامالشدة

،اخرىمرة(المصريالهـالب)باصدارنهـلفهملاولمداذا،وواعية،الايمانهذاكلوبالسلطانبالماضييؤمهـنونسهناالندرولان

غيسرالمنوانبأننحتحلاولعلنا؟المرةه!ذهالثقافةوزآدةباموالالشريفموقفهمازاء،فرنساكتاببعضمصيرعلىيجزعونتجدمم

تفيدوسو!..(العربيال!انب)الىاللافتةنغيرن1يمكناذ،!لق..الجزائرتجاهالباطشةحكومهـتهملسياسةومعارضتهم

ناتحساولمابقرر،المعاصرةفتعطينا،السابقالدرسرمنالمصة!ءبنشرالسلطةلناتسمحهل:يتساءلونلافرنساكتثابولعل

..عثراتهوتقيلهبشبابناتنهضوان،(لخاصفكرناتركربل،يتساءلونلاانمص؟لا3فكرحريةفرنسافيهلأو؟لا؟مذلك

وض!لا،ا!اهيضدقويبعملالوزارةتقومان،ذلكينفيولأبعدلظتثم،الرجولةومنتهى،الشرفبمنتهىالقضيةيكمبون

ا!صرةهذ،وحق،وطنهوحقحقهفي،التافها.لشبابتهـجريمكلقبلوالحريةفالألشرف،وتشرييدونفيسبن.منالتنائحذلك

..وبصرءبسمعهالعربيجيلنايحياهاا/لتيالعظيمهالابطالوبقية،مونتانايفالمغني.ج!اكسون.سارتر.مورياك

القاتب)اصررتالتيالطاقاتهذهالثقافةوزارةتجربلالماذايبيضون،فرنسافيوالدكتاتوريةالبطشضديقفونوالذين،االئتين

؟الاخرىالحيا-ليةوالهموموالدواينالمكاتباحت!جزتهاوالتي(الممريالعالمادباءتجتاحأنوالمفروض،مكانكلفيوالثقافةالفكروجه

.بهمه،رجلابالوزارةانعلمي،مستحيلةغيرآنهاأعلمثثوةانهاوطعامضابابدانناالنسوي*هتمامهذايقلوان،المشاركةحمى

.)1(الجنوبيفياقليمناوالف!الادبمستوىيرتكعأن،يه!مناماقددنحميواناللالثرلىنناضلانالحقيقةفياخترناكنا؟ذا..وكسوتنا

محيمدكدينم!بيالقاهرة..الضةوالعدالة؟/لحرية

جري!دةيرمصبراشعادبيةجرأندسبعأباريسى)فيئتصمو(1)محكمةالىسارتربهابعثالتيالكاطتمنوأعظمأبلغشر!أي

والغصليةاالثسهـريةإلادبيةالمجلاتعدا،فقطللفنونمخصصةومنعالجزا!رتحريرالىفيهايدمموأور(قعلىوقعلأثهتديئه

؟اواحدةادبيةمجلةج1نصنخرنستمطيعالا...لهاحمرلاالتىاستقلالبانالفولحمررانني":الحربمنالفرنسيينالمجندين
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